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AATENÇÃO

�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinqüenta) questões objetivas de múltipla

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez)

questões do SUS e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos.

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,

imediatamente, ao Fiscal.

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide

com o seu Número de Inscrição.

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica

azul ou preta.

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento

do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em

silêncio.

BOA SORTE !
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LÍNGUA PORTUGUESA

Filosofia dos epitáfios

1.
2.
3.
4.

“Saí, afastando-me do grupo, e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios; eles são, entre a gente
civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos
da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum; parece-
lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos.”

(Machado de Assis)

01. Do ponto de vista da tipologia textual, é CORRETO afirmar que o texto 1, “Filosofia dos epitáfios”, é um texto
predominantemente

A) dissertativo.
B) descritivo. D) narrativo, com uso do discurso indireto.
C) narrativo. E) descritivo, com uso do discurso direto.

02. O vocábulo inconsolável, linha 3, apresenta um prefixo que indica

I. movimento para dentro.
II. o mesmo valor do prefixo apresentado no vocábulo “irreal.”
III. valor de privação, negação.
IV. o mesmo valor do prefixo apresentado no vocábulo “ingerir.”

Estão CORRETAS:

A) I, II e IV. B) I e III. C) II e III. D) I, II e III. E) I e IV.

Leia o texto abaixo para responder às questões 03, 04 e 05.

Oliver Blanchar ataca o que chama de “cultura do desemprego”, ou seja, a visão pessimista do futuro, baseada em
estatísticas do presente e apoiada numa certa tolerância para com o fenômeno que as redes de suporte ao
desempregado asseguram, especialmente em alguns países da Europa Ocidental.

(Carlos Eduardo Lins da Silva, Folha de São Paulo, 1996, com adaptações)

03. Em relação às idéias do texto, assinale a opção INCORRETA.

A) As redes de suporte ao desemprego garantem tolerância em relação ao fenômeno do desemprego.
B) Alguns países da Europa ocidental possuem redes de suporte ao desempregado.
C) Segundo Oliver Blanchar, ‘cultura do desemprego’ é a visão pessimista do futuro no que se refere ao mercado de trabalho.
D) Olivier Blanchar, diante das estatísticas do presente, defende uma visão pessimista do futuro.
E) As estatísticas da atualidade e a tolerância em relação ao fenômeno do desemprego fundamentam uma visão pessimista do

futuro.

04. Em relação aos elementos do texto, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as seguintes afirmativas.

( ) “Apoiada” significa difundida.
( ) “Tolerância” significa indulgência, consentimento.
( ) “Ataca” significa reprova, opõe-se.
( ) “Redes” não significa conjuntos de instituições e agências interligadas que se destinam a prestar serviços.
( ) “Fenômeno” significa fato de natureza social.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA, de cima para baixo.

A) F, V, F, V, V. B) V, F, V, F, F. C) F, V, V, F, V. D) F, V, F, V, F. E) V, V, V, F, F.

05. Assinale a ÚNICA alternativa que apresenta o uso da(s) vírgula(s) da mesma forma em que aparece(m) no trecho
“(...) “cultura do desemprego”( , )ou seja( , ) a visão (...)”

A) As frutas, que estavam maduras, caíram no chão.
B) “Pois, seu Pedrinho, saci é uma coisa que eu juro que existe.”
C) O homem, que mente, não merece confiança.
D) A garota, Fernanda, saiu muito cedo.
E) “O cavalo calou-se, isto é, recolheu o movimento do rabo”.
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06. Leia o anúncio abaixo.

GERENTES DE LOJA

Requisitos:
*Experiência mínima de 3 anos de gerência.
*Sexo feminino.
*Idade entre 30 e 40 anos.
Nível superior.
Usuária de computador.
Salário Excepcional
Os interessados deverão enviar currículos com foto para rua das Belezas, n.10, Recife – PE, Cep. 51031-420.

Recursos Humanos.

Este anúncio apresenta uma inadequação de concordância nominal em:

A) Os interessados deverão enviar.
B) Idade entre 30 e 40 anos. D) Nível superior
C) Gerentes de loja. E) Experiência mínima de 3 anos em gerência.

Leia o texto a seguir e responda a questão 07.

“Coesão e coerência são aspectos importantes na articulação textual e, por isso mesmo, estão intimamente
relacionados. Essa relação se estabelece na medida em que a coerência se vincula ao conteúdo, e a coesão, à forma
de expressão desse conteúdo.” (Maria Luiza Abaurre)

07. Assinale a alternativa que utiliza um elemento coesivo inadequado, provocando um efeito de incoerência.

A) O livro é muito interessante, apesar de ter 570 páginas.
B) Mesmo morando no Rio de Janeiro há cinco anos, Shirley não conhece o Corcovado.
C) João, o pintor, foi despedido, porque se negou a pintar a casa, uma vez que estava chovendo.
D) Marcella e Antônio não se entendem, mas um fala inglês, e o outro, espanhol.
E) Acordei às 7 horas, apesar de ter ido deitar às 2 horas da manhã.

08. Na tira abaixo, tem-se uma figura de pensamento. Assinale a alternativa que corresponde a essa figura.

A) Hipérbole. B) Ironia. C) Antítese. D) Eufemismo. E) Apóstrofe.

09. Sobre o trecho abaixo,

“...às três horas, senti as primeiras pontadas... era meu rapaz que estava chegando. Tivemos que fazer tudo às
pressas, não havia, ainda, completado os 9 meses. Minhas mãos estavam trêmulas e entre uma contração e outra,
agradecia veementemente a Deus. Não bastava um simples obrigada... (Estudante do 2 ano do Ensino Médio)

o sinal indicativo da crase foi empregado em “...às três horas....” e “às pressas” por se tratar, respectivamente, de uma

A) locução prepositiva – locução conjuntiva.
B) locução adverbial – locução adverbial. D) locução adverbial – locução conjuntiva.
C) locução conjuntiva – locução prepositiva. E) locução adverbial – locução prepositiva.

10. Sobre o trecho “Não bastava um simples obrigada” NÃO é correto afirmar.

A) Na expressão ‘muito obrigado’, o particípio ‘obrigado’, é usado com valor de adjetivo e, como tal, deve concordar em
gênero e número com o referente do pronome a que se refere.

B) A expressão deve ser entendida como eu estou muito obrigado (a) a você (igual a grato a você).
C) No texto, o agradecimento parte de uma mulher. Portanto, deve assumir a forma feminina (obrigada).
D) Se o agradecimento parte de um homem, deve assumir a forma masculina.
E) A mulher pode usar a expressão ‘muito obrigado’, e o homem pode usar a expressão ‘muito obrigada’, sem causar nenhum

problema à norma culta.
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SUS

ASSINALE V NAS ASSERTIVAS VERDADEIRAS E F, NAS FALSAS. ESSE ENUNCIADO SE REFERE ÀS
QUESTÕES DE 11 A 14.

11. A Lei Orgânica da Saúde, em relação aos princípios ou diretrizes do SUS, estabelece

( ) descentralização dos serviços para os municípios com direção única, em cada esfera do governo.
( ) universalidade do acesso ao sistema, com atendimento preferencial à população de baixa renda.
( ) integralidade da assistência à saúde, incorporando ações e serviços individuais e coletivos, preventivos e

curativos.
( ) liberdade da iniciativa privada para prestar assistência técnica à saúde.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) F, F, V, V. B) F, V, F, F. C) V, F, F, F. D) V, F, V, V. E) V, V, V, F.

12. Contraria os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):

( ) a integralidade da assistência, estabelecendo duas redes, sendo uma de atenção curativa e outra de atenção
preventiva.

( ) a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
( ) a divulgação de informações quanto ao potencial de serviços e sua utilização pelo usuário.
( ) a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) F, V, V, V. B) V, F, V, V. C) V, V, F, V. D) V, V, V, F. E) V, V, V, V.

13. A Constituição Brasileira de 1988, em relação à saúde, estabeleceu que

( ) a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo que a base do Sistema Único de Saúde (SUS) é representada
pela integração das ações e serviços públicos de saúde numa rede regionalizada e hierarquizada.

( ) a saúde é direito de todos os trabalhadores e dever do Estado, sendo que a base do SUS é representada pela
integração de uma rede centralizada, coordenada pelo Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde.

( ) a saúde é direito de todos os trabalhadores registrados ou não e dever do Estado, sendo que a base do SUS é
representada pela integração de uma rede centralizada, coordenada pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

( ) a saúde é direito de todos e dever do Estado, desde que existam recursos orçamentários previstos nas esferas
federal, estadual e municipal, sendo que a base do SUS é representada pela rede municipalizada de saúde
hierarquizada em nível de estados.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) F, V, F, F. B) F, F, V, F. C) V, F, F, F. D) F, F, F, V. E) F, F, F, F.

14. Na Constituição Brasileira de 1988, a saúde é vista como um

( ) direito de consumidor, assegurado pela regulamentação do mercado.
( ) completo bem-estar físico, psíquico e social, não apenas a ausência de doenças.
( ) direito de cidadania, garantido por políticas sociais e econômicas.
( ) dever do Estado em preservá-la através de atenção médica.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) V, F, F, F. B) F, V, F, F. C) F, F, F, F. D) F, F, F, V. E) F, F, V, F.

15. A Lei Orgânica de Saúde nº 8.080, em seu “Capítulo II - Dos Princípios e Diretrizes”, estabelece que

A) a universalidade de acesso aos serviços de saúde é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.

B) seja assegurada a igualdade da assistência à saúde sem preconceito de cor e raça.
C) em nível executivo, as ações de saúde sejam integradas, apenas, às ações de saneamento básico.
D) no estabelecimento de prioridades, na alocação de recursos e na orientação programática, seja utilizada a epidemiologia.
E) seja preservada a autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física.
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16. Com relação à Lei nº 8.142, é CORRETO afirmar que

A) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços
correspondentes.

B) dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

C) o Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo contará com a Conferência Nacional de Saúde como instância
colegiada de caráter permanente e deliberativo.

D) a representação dos usuários será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, apenas para os Conselhos de
Saúde.

E) a Conferência de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.

17. Tendo por base a NOB-SUS, 1996, assinale a assertiva FALSA.

A) Tem por finalidade primordial promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito
Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes.

B) Dentre outras coisas, redefine os mecanismos e os fluxos de financiamento, reduzindo progressiva e continuamente a
remuneração por produção de serviços e ampliando as transferências de caráter global, Fundo a Fundo, com base em
programações ascendentes, pactuadas e integradas.

C) Nela, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é constituída dos gestores federal e estadual.
D) Nela, a gerência é conceituada como sendo a administração de uma unidade ou de um órgão de saúde que se caracteriza

como prestador de serviços ao Sistema.
E) Estabelece que o gestor do sistema municipal é responsável pelo controle, pela avaliação e pela auditoria dos prestadores de

serviços de saúde (estatais ou privados) situados em seu município.

18. Com base na NOAS 01/2001, é FALSO afirmar que

A) a elaboração e a aprovação do Plano Diretor de Regionalização cabem às Secretarias de Estado da Saúde e do Distrito
Federal.

B) o processo de regionalização constitui estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior eqüidade.
C) o Plano Diretor de Regionalização deve garantir, dentre outras coisas, o acesso dos cidadãos a um conjunto de ações e

serviços o mais próximo possível de sua residência.
D) a região de saúde entendida como a base territorial de planejamento da atenção à saúde é definida pela Secretaria de Estado

da Saúde.
E) uma região ou uma microrregião de saúde pode compreender um ou mais módulos assistenciais.

19. Com relação ao processo de participação popular e controle social, é FALSO afirmar.

A) A participação popular visa estabelecer parcerias entre Estado e sociedade civil para que juntos possam atingir o objetivo
desejado por todos, que é a melhoria das condições de vida de toda a população.

B) Em sentido amplo, o controle social é entendido como a capacidade da Sociedade organizada em interferir nas políticas
públicas, interagindo com o Estado na definição de prioridades e na elaboração dos planos de ação do município, do estado
ou do governo federal, avaliando objetivos, processos e resultados.

C) É nos Conselhos de Saúde que se efetiva a participação da comunidade na fiscalização e na condução das políticas de
saúde.

D) De acordo com o artigo 14, da Constituição de 1988, são instrumentos de participação popular através dos quais o povo
opina acerca de determinada matéria.

E) O referendo, enquanto instrumento de participação popular, precede decisão importante ou elaboração de uma lei ou
reforma da Constituição.

20. A responsabilidade do Poder Público em relação à saúde

A) é exclusiva.
B) é privativa. D) exclui o papel da sociedade.
C) é concorrente. E) não exclui o papel da família, da comunidade e dos próprios indivíduos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Ajuste Oclusal é o restabelecimento da relação funcional da dentição para um perfeito equilíbrio com as demais
estruturas do sistema estomatognático, por meio de desgastes seletivos, melhorando a eficiência e a função deste
sistema. São indicações para proporcionar essa estabilidade oclusal, EXCETO.

A) Discrepância oclusal em relação cêntrica.
B) Previamente a procedimentos restauradores extensos para estabelecer um padrão oclusal ótimo.
C) Coadjuvante no tratamento periodontal, nos casos com mobilidade dental.
D) Dirigir os vetores de força para o longo eixo dos dentes.
E) Quando houver tratamento ortodôntico prévio.
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22. Qual a melhor definição para Oclusão em Relação Cêntrica (ORC)?

A) Posição mandibular na qual os dentes ocluem em sua máxima intercuspidação.
B) Posição mandibular em lateralidade.
C) Posição adquirida na qual se tem estabilidade oclusal independente da estabilidade condilar.
D) Posição na qual se tem estabilidade condilar coincidente com estabilidade oclusal.
E) Posição de estabilidade condilar independente da estabilidade oclusal.

23. Em relação aos tipos de gesso usados em prótese dental, analise estas afirmativas e assinale com V as verdadeiras e
com F, as falsas.

( ) Para a confecção de um modelo resistente, é correto utilizar o gesso tipo II.
( ) O gesso tipo IV é largamente utilizado para a confecção de troquéis e possui dureza Rockwell de

aproximadamente 92 MPa e mínima expansão de presa.
( ) Quando a mistura é superespatulada, os cristais de gesso recém-formados serão quebrados e, como

conseqüência, haverá um menor entrelaçamento intercristalino no produto final resultante.
( ) Como a resistência do gesso é inversamente proporcional à relação água/pó, é muito importante manter a

quantidade de água a mais baixa possível, desde que não impeça a mistura de escoar por todos os detalhes do
molde.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA.

A) V, F, V, F. B) V, V, F, F. C) V, F, F, V. D) F, V, V, V. E) F, F, F, V.

24. Em relação ao material para moldagem em prótese fixa, analise as afirmativas abaixo e assinale com V as
Verdadeiras e com F, as Falsas.

( ) O material de moldagem deve apresentar resistência ao rasgamento durante a remoção do molde da boca e um
módulo de elasticidade adequado, para não ser alterado sob o peso do gesso.

( ) Quando se utiliza uma moldagem com material elástico, um dos passos primordiais para a obtenção de um
molde satisfatório é o afastamento gengival, que deve ser realizado tanto no sentido horizontal quanto vertical.

( ) A máxima precisão das siliconas de condensação é alcançada quando os moldes são vazados 24 horas após a
moldagem.

( ) Poliéteres possuem uma estabilidade dimensional intermediária entre polissulfetos/ siliconas de condensação e
siliconas de adição.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA.

A) V, F, F, F. B) V, V, F, V. C) F, F, V, V. D) V, V, F, F. E) F, F, F, F.

25. Sobre Periodontia, analise as afirmativas abaixo e assinale com V as Verdadeiras e com F, as Falsas.

( ) Estudos de Metanálise comprovaram que há superioridade de uma técnica de escovação em relação à outra.
( ) Atualmente, sugere-se que a melhor técnica de escovação e de uso do fio dental é aquela que o paciente

domina: remove o máximo de placa bacteriana presente, sem causar danos aos tecidos dentários e
periodontais.

( ) A sonda WHO-621 possui uma área colorida que se estende de 3,5mm até 6,0mm.
( ) A sondagem periodontal pode determinar a largura da gengiva inserida ou perda de inserção através da

distância entre a profundidade do sulco-bolsa até a junção mucogengival.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA.

A) F, V, F, V. B) V, V, V, F. C) V, V, V, V. D) F, V, V, V. E) V, F, F, F.

26. Em relação aos critérios para seleção de um agente antimicrobiano adjunto para tratamento da periodontite,
marque a opção INCORRETA.

A) Uma concentração inibitória mínima deve ser sempre alcançada e mantida.
B) A RAPCR (raspagem, alisamento, polimento corono-radicular) combinada com administração sistêmica de antibióticos é

mais eficaz do que a RAPCR isoladamente em certos grupos de pacientes e em formas particulares de periodontite.
C) Não há um antibiótico único aplicável ao tratamento de todos os casos de periodontite nem para todas as formas da doença.
D) O uso de tetraciclinas em algumas doenças periodontais, concomitante ao uso de contraceptivos orais, pode reduzir a

eficácia deste último, predispondo a uma gravidez indesejável.
E) A antibioticoterapia combinada, consistindo de metronidazol com amoxicilina ou amoxicilina+clavulanato e debridamento

mecânico, não é uma boa opção no tratamento da periodontite avançada, sendo ineficaz em pacientes que não respondem
Às tetraciclinas.
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27. Paciente relata dor em um dente durante a mastigação, porém não há dor espontânea. Ao se realizar teste de
sensibilidade, constatou-se vitalidade pulpar. Ao exame radiográfico, observa-se, unicamente, a presença de um
processo cariótico profundo, que se comunica com a câmara pulpar. Assinale o diagnóstico provável.

A) Pulpite irreversível assintomática.
B) Pulpite irreversível sintomática. D) Pulpite reversível.
C) Pulpite transicional. E) Necrose pulpar.

28. Qual a medicação intracanal utilizada em dentes com polpa morta, sem lesão periapical evidenciável
radiograficamente, nos casos em que foi possível finalizar o preparo biomecânico do sistema de canais radiculares?

A) Otosporin.
B) Pasta de hidróxido de cálcio associado ao PMCC. D) Tricresol formalina.
C) Pasta de hidróxido de cálcio. E) PMCC.

29. Com relação à HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA, é FALSO afirmar que

A) sua incidência é maior em adultos jovens, distribuindo-se igualmente em ambos os sexos.
B) os pré-molares são os dentes mais acometidos, sendo a região cervical vestibular a face mais afetada.
C) a regressão do quadro depende, apenas, da eliminação dos fatores etiológicos.
D) os tratamentos À base de fluoretos promovem alívio temporário à sintomatologia dolorosa.
E) a teoria mais aceita para explicar a sensibilidade dentinária devido à exposição dos túbulos dentinários como via de acesso

do complexo pulpar é a Teoria Hidrodinâmica dos Fluidos.

30. Com relação ao CLAREAMENTO DENTAL, marque a alternativa CORRETA.

A) Para uso caseiro diurno, deve-se utilizar os clareadores à base de peróxido de hidrogênio a 10, 16 ou 22%.
B) Para uso caseiro diurno, deve-se utilizar os clareadores à base de peróxido de carbamida a 7,5%.
C) Para uso caseiro noturno, deve-se utilizar os clareadores à base de peróxido de hidrogênio a 7,5%.
D) A adição de carbopol ao agente clareador evita a perda rápida do peróxido de hidrogênio e, conseqüentemente, a troca

freqüente do agente.
E) Os agentes clareadores baseados em soluções de peróxidos apresentam alto peso molecular, grande estabilidade e baixa

capacidade de desnaturar proteínas.

31. Com relação aos ADESIVOS DENTINÁRIOS, é FALSO afirmar.

A) Na aplicação dos chamados adesivos de quarta geração, remove-se toda a smear layer com ácido.
B) Para os produtos de última geração, o condicionamento da dentina é feito com ácido fosfórico a 37% por 15 segundos,

seguido de lavagem rigorosa por igual tempo.
C) Os monômeros ácidos, que atualmente compõem os sistemas autocondicionantes, reforçam a necessidade do ataque ácido

dos sistemas que empregam condicionamento total para as restaurações adesivas.
D) O processo de desmineralização da dentina para aplicação de primer hidrofílico se dá pela remoção de Ca da hidroxiapatita

e desfosforilização do colágeno dentinário.
E) A capacidade de selamento de qualquer material é sempre crítica, pois a falha na prevenção da microinfiltração contribui

para o manchamento, para a sensibilidade pós-operatória e para a recorrência de cárie.

32. Constitui(em) medida(s) primária(s) no controle da cárie dentária:

A) desorganização periódica da placa dental bacteriana e a disciplina no consumo de carboidratos fermentáveis.
B) desorganização periódica da placa dental bacteriana e flúor.
C) disciplina no consumo de carboidratos fermentáveis e uso de flúor.
D) desorganização periódica da placa dental bacteriana, disciplina no consumo de carboidratos fermentáveis e uso de flúor.
E) apenas uso de fluoretos.

33. Na atualidade, com relação ao emprego do flúor na prevenção da cárie dentária, é CORRETO afirmar.

A) Há formação de fluorapatita, quando se ingere flúor durante a formação dos dentes.
B) Apatita fluoretada se forma, quando se ingere flúor durante a formação dos dentes.
C) A ingestão de flúor durante a formação dos dentes torna o esmalte mais resistente aos ácidos produzidos pelas bactérias.
D) O flúor é capaz de interferir nos fatores responsáveis pela doença, cárie, daí porque ele, isoladamente, é suficiente para

impedir que a doença aconteça.
E) Ingerir flúor é tão importante quanto manter quantidades pequenas e constantes de flúor na cavidade bucal.
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34. Do ponto de vista ético, é FALSO afirmar que

A) todo e qualquer ato clínico odontológico precisa proporcionar o máximo de benefícios ao paciente e, nesta perspectiva,
deve envolver desde a prevenção de danos à saúde bucal até a reabilitação oral.

B) atender aos preceitos estabelecidos pelo código de ética odontológica é exigência, apenas, para os profissionais cirurgiões-
dentistas.

C) é permitido ao profissional renunciar ao atendimento do paciente durante o tratamento, desde que lhe seja assegurado sua
continuidade por outro profissional a quem as informações necessárias deverão ser repassadas.

D) o profissional pode se recusar a atender qualquer disposição estatutária ou regimental de instituição pública ou privada que
limite a escolha dos meios a serem postos em prática para o estabelecimento do diagnóstico e para a execução do
tratamento, salvo quando em benefício ou à livre escolha do paciente.

E) constitui dever fundamental do profissional não manter vínculo com entidade, empresas ou outros desígnios que os
caracterizem como empregado, credenciado ou cooperado, quando estas se encontrarem em situação ilegal, irregular ou
inidônea.

35. Com relação às diferentes técnicas de preparo cavitário na atualidade, é CORRETO afirmar.

A) Dentre as vantagens do uso de instrumentos rotatórios nos preparos cavitários, está a de proporcionar preparos mais
conservadores e maior conforto ao paciente durante o ato operatório.

B) Uma das vantagens na utilização do sistema de abrasão a ar para realização de preparos cavitários é diminuir a necessidade
de anestesia, uma vez que não existe contato da ponta ativa do aparelho sobre os túbulos dentinários recém cortados.

C) Nos preparos cavitários a laser, esmalte e dentina são removidos, em parte, pelo contínuo processo de resfriamento da água
dos tecidos e, em parte, por micro explosões.

D) Os sistemas convencionais de laser oferecem menos sintomatologia dolorosa, quando utilizados para a realização de
preparos cavitários, do que o laser Er:yag.

E) Uma das indicações para o emprego da técnica abrasão ultra-sônica são os preparos cavitários para restaurações extensas.

36. A fase final de procedimentos cirúrgicos na cavidade bucal consiste na sutura das feridas. Diante dos diversos fios
de sutura, quais dos abaixo relacionados são considerados reabsorvíveis?

A) Categute, náilon.
B) Categute cromado, seda. D) Copolímero dos ácidos glicólico e lático, polipropileno.
C) Poliglactina 910, polipropileno. E) Ácido poliglicólico, copolímero dos ácidos glicólico e lático.

37. Com relação à técnica básica de sutura, é CORRETO afirmar.

A) A agulha deve ser presa pelo porta-agulhas na metade de distância da ponta.
B) A agulha deverá ser colocada obliquamente à superfície da ferida.
C) A agulha deve ser introduzida nos tecidos, com força.
D) Quando se realiza a sutura de um tecido móvel/fixo, deve-se iniciar a sutura pelo tecido fixo.
E) A sutura com fios reabsorvíveis deverá ser realizada com um único nó.

38. Dentre os fatores que podem prejudicar a reparação das feridas cirúrgicas bucais, incluem-se:

A) corpos estranhos, sutura sem tensão.
B) espaço morto, fio de náilon. D) tensão na ferida, pedículo adequado (irrigado).
C) tecido necrótico, isquemia. E) infecção local, reparação por planos anatômicos.

39. Com relação à esterilização e desinfecção de instrumentos odontológicos (invasivos ao epitélio da mucosa bucal) em
ambulatórios, é CORRETO afirmar.

A) A esterilização química é a ideal nos ambulatórios pela sua rapidez.
B) A desinfecção de instrumentos com estufa é mais eficiente na assepsia e rotina desses serviços.
C) Instrumentos autoclavados em grandes pacotes são mais eficientes na esterilização.
D) Peça de mão deverá ser preferencialmente colocada em desinfecção química.
E) Não se utiliza a esterilização por óxido de etileno para peças de mão.

40. Com relação à exodontia do primeiro molar superior, o movimento com o fórceps deve ser orientado para propiciar
exodontia menos traumática. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.

A) O fórceps deve ser adaptado ao colo dental e posicionado o mais possível em direção à face oclusal.
B) Aplicar forças rotacionais é comumente utilizado nestes casos.
C) O movimento básico é aplicar força vestibular e pressão palatina.
D) Aplicar força palatina e pressão vestibular é o mais aconselhável.
E) Aplicar força apical com movimento palatino forte e leve pressão vestibular.
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41. Com relação à exodontia de dente unirradicular subósseo pela técnica aberta, deve ser realizada

A) sindesmotomia como instrumento único de diérese e aplicação imediata do fórceps como primeira escolha.
B) sindesmotomia como instrumento único de diérese e aplicação imediata do elevador como primeira escolha.
C) abertura de retalho mucoperiosteal e aplicação imediata do elevador como primeira escolha.
D) abertura de retalho mucoperiosteal e aplicação imediata do fórceps como primeira escolha, havendo apoio dentário.
E) abertura de retalho mucoperiosteal e aplicação imediata do elevador via apical como primeira escolha.

42. Com relação à cirurgia de dentes inclusos, que fatores locais seriam facilitadores no transoperatório?

A) Osso denso e risogênese completa.
B) Posicionamento classe 3 e saco pericoronário pequeno.
C) Proximidade com o canal mandibular e saco pericoronário pequeno.
D) Risogênese incompleta (1/3 a 2/3) e raízes fusionadas e cônicas.
E) Raízes curvas e divergentes e posicionamento classe 1.

43. Durante a realização da remoção do terceiro molar incluso ou molares superiores erupcionados em um centro de
especialidades odontológicas, o dente ou restos de raízes podem deslocar-se para o interior do seio maxilar. Nestas
circunstâncias e após a perfeita localização do dente ou raiz, tem-se como tratamento definitivo

A) o acesso pelo alvéolo para remoção da raiz.
B) o acesso de Caldwell-Luc para remoção da raiz.
C) o acesso de extrabucal para remoção da raiz.
D) não há necessidade de tratamento cirúrgico.
E) apenas o tratamento clínico com antibióticos que resolve o problema.

44. Uma das anormalidades dos tecidos moles na região de suporte para colocação de prótese dentária inclui a
hiperplasia fibrosa inflamatória. Nestes casos, qual deve ser o procedimento CORRETO do Cirurgião-Dentista?

A) Não realizar nenhum procedimento e observar.
B) Remover a hiperplasia e encaminhar para estudo histopatológico.
C) Remover a hiperplasia e colocar a prótese.
D) Medicar o paciente com antibióticos para regredir a lesão.
E) Realizar colocação de implantes dentários e colocar a prótese.

45. Com relação às próteses totais (sobredentaduras) implantosuportadas e implantes dentários, é CORRETO afirmar.

A) O seu uso aumenta a perda óssea alveolar.
B) Um único implante dentário é suficiente para estabilizar a prótese.
C) O protocolo indica colocá-la em rebordos reabsorvidos, sem altura e espessura óssea.
D) Em fumantes, os implantes com este fim têm a mesma previsibilidade.
E) Recomenda-se utilizar 4 implantes na mandíbula para garantir boa estabilidade.

46. Dentre as disfunções temporomandibulares apresentadas nos pacientes, as desordens de deslocamento do disco sem
redução podem caracterizar-se com a seguinte sintomatologia:

A) dor articular, estalido.
B) dor articular, limitação de abertura de boca. D) edema articular, estalido.
C) dor muscular, estalido. E) cefaléia, estalido.

47. Existem diferentes critérios de diagnóstico com fins ao melhor entendimento e diagnóstico das Disfunções
temporomandibulares. Na literatura, estão publicados índices que objetivam o melhor enquadramento dessas
disfunções. Quais dos índices abaixo poderão ser indicados para DTM?

A) Índice de Helkimo, CPOD.
B) Índice CPOD, RDC. D) Índice de Helkimo, IMC.
C) Índice CPI, índice de Helkimo. E) Índice craniomandibular, RDC.

48. Nos casos de processos alérgicos graves que comprometem a vida do paciente (edema laríngeo) durante o
tratamento odontológico, qual conduta deve ser tomada imediatamente?

A) Interromper o agente causal, administrar anti-histamínico via oral e encaminhar o paciente ao hospital.
B) Interromper o agente causal, administrar pequena dose de adrenalina 1:1000 por via subcutânea, anti-histamínico e

corticóide IM ou IV e encaminhar o paciente ao hospital.
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C) Interromper o agente causal, traqueostomizar e aplicar oxigênio, administrar corticóide IM ou IV e encaminhar o paciente
ao hospital.

D) Realizar ressuscitação cárdio-pulmonar, administrar pequena dose de adrenalina 1:1000 por via subcutânea, anti-
histamínico e corticóide IM ou IV e encaminhar o paciente ao hospital.

E) Interromper o agente causal, administrar oxigênio, aplicar dextrose I. V. e encaminhar o paciente ao hospital.

49. Paciente diabético durante tratamento odontológico apresenta quadro de hipoglicemia com inconsciência. Qual
conduta deverá ser realizada neste caso?

A) Administrar pequenas doses de adrenalina subcutânea e monitorar a glicemia capilar a cada 15 minutos.
B) Administrar insulina sc e monitorar a glicemia capilar a cada 15 minutos.
C) Administrar hidrocortisona via IM e monitorar a glicemia capilar a cada 15 minutos.
D) Administrar 15 gramas de glicose VO e monitorar a glicemia a cada 15 minutos com colheita sangüínea IV.
E) Administrar glicose concentrada IV e monitorar a glicemia capilar a cada 15 minutos.

50. Após exodontia de molar inferior, ocorre sangramento intenso pela ferida cirúrgica de origem óssea. Qual conduta
deverá ser realizada para coibir a hemorragia óssea?

A) Sutura das bordas da ferida.
B) Esmagamento ósseo e sutura das bordas da ferida.
C) Ligadura do vaso e compressão sobre a ferida com gase.
D) Medicação com hemostático sistêmico e compressão com gase.
E) Sutura em massa dos tecidos.







