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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 
 Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “Este 
ano só o Chico vai ficar em recuperação”. – Ele pergunta: – “I os otro? Foro reprovado direto?” 
 Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras 
implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 
apresenta como evidente por si mesmo. 
 A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: se 
[somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]); e uma pragmática, em que levamos em conta o 
contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação. 
 A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, 
realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse 
que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram 
aprovados direto. 
 Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo 
político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para 
compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada 
terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista. 
 Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que 
seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com 
implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu 
passarinho verde? Qual é a sua? 
 

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa,  
Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado. 

 
 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do 
Texto 1. 
 
A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas 

desempenham diversas funções, merecendo destaque a 
função de cooperar para o ato de ‘protestar’. 

B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de 
duas operações de naturezas distintas: uma delas é de 
natureza lógica e a outra é de natureza pragmática. 

C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a 
apreensão tanto das informações explícitas quanto 
daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.  

D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações 
implícitas não reflete necessariamente sua intenção de 
manipular ou enganar seu interlocutor. 

E) Informações implícitas podem ser identificadas nas 
perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são 
aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente 
inferir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor também pretendeu: 
 
A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição 

gramatical. 
B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a 

comunicação humana. 
C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor 

nas tirinhas. 
D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação 

verbal.  
E) comentar as estratégias discursivas características de 

Maurício de Sousa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 
QUESTÃO 02
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No que se refere à composição, uma estratégia selecionada 
pelo autor do Texto 1 foi: 
 
A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso 

utilizado para ilustrar as ideias apresentadas. 
B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que 

cumprem a função de evitar possíveis refutações. 
C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo 

compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas. 
D) a técnica do flash-back, que permite ao autor se reportar 

ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente. 
E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a 

fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas 
informações. 

 
 
 
 
Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite 
concluir que ele: 
 
1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem 

restritamente uma operação do tipo lógico, quando 
estabelecemos uma implicação. 

2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, 
principalmente os implícitos, veiculados nos textos 
falados e escritos. 

3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do 
qual se processa a interação.  

4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das 
situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 “Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o 
que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito.” – Analise a relação semântica que se estabelece 
entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa 
mesma relação semântica está presente em:  
 
A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, 

para as quais concorrem operações cognitivas e 
pragmáticas. 

B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram 
a importância dos elementos contextuais para a 
compreensão.   

C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a 
compreensão é tão dependente de dados contextuais 
quanto de dados linguísticos. 

D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de 
sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete 
adequadamente. 

E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de 
que possamos interpretar corretamente um texto.  

 
 
Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da 
professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas 
não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se 
a professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto. 
 
 
 
O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função 
de: 
 
A) marcar a paráfrase de um segmento anterior. 
B) sinalizar a introdução de uma explicação. 
C) introduzir um segmento indicador de causa. 
D) marcar uma reformulação corretiva do autor. 
E) indicar a conclusão do pensamento do autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06
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Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança 
na orientação argumentativa do texto em: 
 
A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na 

fala da professora, realizou a operação lógica 
adequadamente”. 

B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”. 

C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a 
professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria:”. 

D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica 
adequadamente, mas não a operação pragmática”. 

E) “se a professora não disse que todos os outros alunos 
foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu 
fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados 
direto.”. 

 
 
 
 “Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas 
mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. 
Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está 
mantido. 
 
A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem 

até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia: 
B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está 

edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos 
mais banais: 

C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que 
algumas perguntas banais da nossa vida devem ser 
construídas com base neles: 

D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que 
edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos 
perguntas banais: 

E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base 
sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de 
nossa vida diária:  

 
 
 
Assinale a alternativa na qual o termo destacado está 
empregado em seu sentido conotativo. 
 
A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas 

explicitamente e deixamos outras implícitas”. 
B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 

apresenta como evidente por si mesmo”. 
C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico 

Bento”. 
D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário 

perceber o implícito”. 
E) “Deixar informações implícitas não significa 

necessariamente manipular ou enganar”. 
 

 
 
 
 “informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são 
“informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, 
é correto afirmar que:  
 
A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade 

de falar”. 
B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as 

pessoas que a visitam”.  
C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser 

ouvido”. 
D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser 

tingido”. 
E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser 

realizado”. 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as regras de concordância 
(nominal e verbal) foram respeitadas. 
 
A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que 

algumas pessoas consideram meio temerária. 
B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas 

conversas entre pessoas de diferentes idades.  
C) Quanto menas informações implícitas trazemos para nosso 

discurso, mais óbvio ele se torna.  
D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam 

implícitos em todas as situações de interação. 
E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância 

das informações implícitas no discurso. 
 
 
 
Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de 
regência (verbal e nominal). 
 
1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as 

informações estão explícitas do que ler textos nos quais há 
muitas informações implícitas. 

2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua 
portuguesa quase não se faz alusão das informações que 
ficam implícitas nos textos. 

3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, 
os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos. 

4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, 
poder empregá-los de maneira adequada é algo a que 
todos têm direito. 

 
Estão corretos: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
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Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas 
segundo as normas de ortografia vigentes. 
 
A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma 

espécie de revesamento entre informações implícitas e 
explícitas. 

B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de 
advinhar o que os outros nos querem dizer. 

C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para 
compreender informações que subjazem às nossas 
palavras.   

D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das 
mais inocentes reivindicações que recebemos.  

E) Em seu livro intitulado Elementos de análise do discurso, 
Fiorin discorre sobre as informações explícitas e 
implícitas.   

 
Texto 2 

 

 
 
 
 
 
Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 
 
1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção 

dos sentidos que estão sendo veiculados. 
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por 

meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de 
‘urgência’.  

3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é 
dirigido a um público restrito, formado por leitores 
especializados. 

4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a 
pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma 
posição diante da destruição do planeta. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 3, apenas. 
 

 
 
 
 “Salvar o planeta. É agora ou agora.” – Nesse texto, está 
implícita uma relação semântica de: 
 
A) causa. 
B) comparação. 
C) condição. 
D) alternância. 
E) conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Os exames sorológicos têm como objetivo avaliar no plasma 
sanguíneo do paciente a presença de proteínas séricas com 
atividade imunológica, estas podem ser imunoglobulinas ou 
anticorpos. Em relação ao resultado dos exames sorológicos, é 
correto afirmar: 
 

A) Resultado do exame sendo reativo ou reagente significa 
que o paciente teve ou tem contato com o agente causal 
(antígeno). 

B) Resultado do exame sendo reativo ou reagente, significa 
que o paciente não teve contato com o agente causal 
(antígeno) 

C) Resultado não reativo ou não reagente significa que 
paciente teve contato com o agente causal (antígeno) 

D) O resultado para os exames sorológicos são expressos 
em valores aumentados ou diminuídos de fosfatase 
alcalina. 

E) No resultado dos exames sorológicos são observados os 
componentes sólidos do sangue: glóbulos vermelhos e 
glóbulos brancos. 

 

 
 
A biópsia excisional pode ser definida como: 
 
A) Manobra cirúrgica para remoção de parte de uma lesão, 

mais tecido saudável adjacente. 
B) Manobra cirúrgica na qual se utiliza um “punch” para 

remoção de tecido da lesão. 
C) Manobra cirúrgica na qual se realiza a punção de uma 

lesão 
D) Manobra cirúrgica para remoção total de uma lesão 

incluindo margem de segurança. 
E) É uma manobra cirúrgica para remoção de uma lesão em 

profundidade ou em forma de cunha. 
 
 
 
As assertivas abaixo se referem ao uso de antibióticos em 
Odontologia 
 
1. O uso do metronidazol é específico para infecções 

exclusivamente anaeróbias 
2. A profilaxia antibiótica deve ser realizada para todos os 

pacientes diabéticos e cardiopatas, antes de qualquer 
procedimento odontológico. 

3. As reações alérgicas às penicilinas podem ser 
classificadas em relação ao tempo de início em: imediatas, 
aceleradas ou tardias. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas a afirmativa 1 está correta. 
B) As afirmativas 2 e 3 estão corretas. 
C) As afirmativas 1 e 3 estão corretas. 
D) As afirmativas 1 e 3 estão incorretas. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. 

 
 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
 
A)  Para pacientes com próteses de válvulas cardíacas e 

histórico de endocardite infecciosa, sempre deve ser usada 
a profilaxia antibiótica. 

B) O protocolo da Academia Americana de Cardiologia para 
profilaxia antibiótica previamente a procedimentos 
odontológicos em crianças indica o uso de 50mg/kg de 
amoxicilina de 30 a 60 minutos antes do atendimento por 
via oral. 

C) A profilaxia antibiótica é recomendada antes da realização 
de procedimentos como aplicação de anestesia em tecidos 
não infectados, realização de radiografias e colocação e 
manutenção de aparelhos ortodônticos. 

D) Em todos os procedimentos odontológicos, que envolvam 
manipulação de tecido gengival ou apical dos dentes e 
perfuração da mucosa oral em pacientes considerados de 
alto risco, deve-se fazer a profilaxia antibiótica. 

E) Para adultos indica-se o uso de 2g de ampicilina via 
intramuscular ou intravenosa de 30 a 60 minutos antes do 
atendimento odontológico, como profilaxia antibiótica. 

 
  
 
 
Assinale V se a afirmativa for verdadeira e F se a afirmativa 
for falsa. 
 
(    )  Dentre as indicações para utilização da técnica 

radiográfica periapical destaca-se a sua utilidade para 
região de molares e pré-molares, para visualização da 
região interproximal. 

(    ) A radiografia bitewing tem sua melhor indicação para 
região de molares e pré-molares, pois permite a 
visualização das coroas e cristas alveolares, para 
avaliação de cáries, coroas protéticas e restaurações. 

(    ) A radiografia oclusal está indicada para localização de 
dentes inclusos, visualização da sutura intermaxilar, 
pesquisa e avaliação de fraturas. 

(    ) A radiografia panorâmica deve ser indicada para todos os 
pacientes, antes de iniciar qualquer tratamento 
odontológico. 

 
A seqüência correta de cima para baixo é 
 
A) V, V, V, V. 
B) F, V, V, F. 
C) F, V, V, V. 
D) V, F, F, V. 
E) V, V, F, F. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20



 
PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO 
Concurso Público – 2009 
Tipo 1                                                                                       Cargo: Dentista - Cirurgião Clínico Geral / Nível Superior 

Página 6/10  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
Em relação à técnica de Clark é correto afirmar que: 
 
A) são as tomadas radiográficas com variações do ângulo 

vertical dos raios X. 
B) é indicada para avaliação da sutura intermaxilar, 

localização de dentes inclusos e avaliação de fraturas. 
C) nesta técnica, o feixe principal dos raios X deverá incidir 

perpendicularmente ao plano bissector imaginário 
formado pelo longo eixo do dente e do filme (regra de 
Cieszynski). 

D) nesta técnica, o mesmo filme é utilizado para duas 
exposições. 

E) realizam-se tomadas radiográficas com variações na 
incidência do ângulo horizontal dos raios X. Utilizam-se 
uma tomada ortorradial, uma tomada mesioradial e uma 
tomada distorradial.  

 
 
 
Dentre as substâncias anestésicas abaixo listadas indique qual 
é a primeira escolha para o uso em pacientes gestantes. 
 
A) Lidocaína 
B) Prilocaína 
C) Articaína 
D) Bupivacaína 
E)  Mepivacaína 
 
 
 
 
Baseado no quadro abaixo, indique a alternativa correta. 
 
Anestésico mg/ml mg/tubete mg/kg 
Lidocaína 2% 20mg/ml 36mg/tubete 4,4mg/kg 
Lidocaína 3% 30mg/ml 54mg/tubete 4,4mg/kg 
Prilocaína 3% 30mg/ml 54mg/tubete 6,0mg/kg 
Mepivacaína 
2% 

20mg/ml 36mg/tubete 4,4mg/kg 

Mepivacaína 
3% 

30mg/ml 54mg/tubete 4,4mg/kg 

Articaína 4% 40mg/ml 72mg/tubete 7,0mg/kg 
Bupivacaína 
0,5% 

5mg/ml 9mg/tubete 1,3mg/kg 

 
Para um paciente que será submetido a tratamento 
odontológico utilizando lidocaína a 2%, tem o peso corporal 
60 kg é saudável, qual a quantidade máxima de tubetes que 
poderá ser usada? 
 
A) 5, 7 tubetes. 
B) 10 tubetes. 
C) 7,3 tubetes. 
D) 4,5 tubetes. 
E) 36 tubetes. 

 
 

 
 
 

A hipersensibilidade dentinária é um problema que atinge 
grande parte da população, sendo de difícil solução na clínica 
diária. Além de causar desconforto bucal, é responsável por 
causar transtornos na vida social dos indivíduos e, com isso 
compromete a qualidade de vida. Assinale a alternativa 
incorreta: 

 
A) A hipersensibilidade dentinária é devida à exposição da 

camada de dentina, que expõe os túbulos dentinários e as 
terminações nervosas dos odontoblastos. 

B) Os estímulos responsáveis pela hipersensibilidade 
dentinária são classificados em: estímulos mecânicos, 
estímulos térmicos e estímulos químicos. 

C) A técnica para o tratamento da hipersensibilidade 
dentinária que tem como objetivo obliterar os túbulos 
através da deposição de partículas pode utilizar: sais de 
flúor, hidróxido de cálcio, brunidura, cloreto de estrôncio, 
oxalato de potássio e laser. 

D) A teoria mais aceita para explicar a hipersensibilidade 
dentinária diz respeito à excitação de uma fibra nervosa 
através da sinapse com o odontoblasto. 

E) Baseando-se na teoria hidrodinâmica, as formas de 
tratamento com os maiores índices de sucesso em relação à 
hipersensibilidade são aquelas que obliteram a embocadura 
dos túbulos dentinários. 
 
 
 
 

Analise cada uma das afirmações abaixo indicado V quando for 
verdadeira e F quando for falsa. 

 
(    ) Ao analisar a sintomatologia dolorosa de um paciente 

devem-se levar em consideração alguns aspectos tais 
como: a dor é provocada ou espontânea; declínio rápido ou 
lento; intermitente ou contínua e se é localizada ou difusa. 

(    ) Para os testes térmicos ao frio utiliza-se gelo, guta-percha 
aquecida, cloreto de etila, nitrogênio líquido. 

(    ) Na pulpite aguda a dor é provocada ou exacerbada pelo 
calor. 

(    ) Na pulpite aguda a dor é exacerbada pelo frio. 
 

A seqüência correta de cima para baixo é 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25
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Em relação às periapicopatias é correto afirmar 
 
A) O abscesso crônico apresenta sintomatologia dolorosa, 

espontânea, que diminui ao estímulo frio. 
B) O abscesso crônico não apresenta sintomatologia 

dolorosa, sendo diagnosticado no exame radiográfico de 
rotina, seu tratamento consiste na realização do 
tratamento do canal radicular do dente em questão.  

C) O abscesso apical agudo é caracterizado pela ausência de 
sintomatologia dolorosa e evolução lenta. 

D) O dente afetado por cisto apical responde positivamente 
aos testes de sensibilidade. 

E) O exame radiográfico é capaz de diagnosticar com 
segurança se uma lesão apical é cisto ou granuloma. 

 
 
 
 
Qual o instrumento mais indicado para raspagem subgengival 
de uma bolsa periodontal de 5 mm de profundidade de 
sondagem na face disto-palatina de um segundo molar 
superior esquerdo? 
 
A) Cureta Gracey 11-12 
B) Cureta McCall 13-14 
C) Cureta Gracey 7-8 
D) Cureta McCall 11-12 
E) Cureta Gracey 13-14 

 
 
 
 

Assinale a alternativa correta: 
 
A) A sonda WHO (ou OMS) apresenta marcas a cada 

milímetro até a medida de 10 mm, com marcas pretas 
entre o 4 e 5 e entre o 9 e 10 milímetros. 

B) As sondas eletrônicas têm inúmeras vantagens com 
relação às sondas manuais, como pressão controlada de 
inserção e maior reprodutibilidade e baixo custo. 

C) A sonda Williams apresenta marcações de 1, 2, 3, 5, 7, 8, 
9 e 10 milímetros. 

D) A sonda Carolina do Norte apresenta marcações de 1, 2, 
3, 5, 7, 8, 9, 10 e 15 milímetros. 

E) A sonda Williams apresenta marcação apenas entre os 
milímetros 3,5 a 5,5 e uma esfera de 0,5mm na ponta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Indique a alternativa correta  
    

A) Na má oclusão de Classe II divisão 2,  a arcada inferior 
está em uma posição distal em relação a arcada superior, 
há inclinação excessiva dos incisivos centrais superiores, 
sobremordida e curva de Spee exagerada.  

B) Observa-se, na má oclusão de Classe I que a arcada 
inferior está em uma posição distal em relação a arcada 
superior. 

C) Angle classificou as más oclusões em Classe I, Classe II, 
Classe II divisão 1 e Classe II divisão 2. 

D) Na má oclusão de Classe I o primeiro molar inferior 
encontra-se em posição mesial na relação com o primeiro 
molar superior. 

E) Na má oclusão de Classe III observa-se que os molares de 
um lado apresentam relações de classe I e o outro lado em 
relação de classe II. 

 
 
 
 

Indique a alternativa que apresenta corretamente quando e em 
que lugar ocorreu a primeira Conferência Internacional de 
Promoção de Saúde: 

 
A) 1974, no Brasil. 
B) 1986, em Ottawa. 
C) 1988, em Adelaide. 
D) 1997, em Jakarta. 
E) 1974, em Londres. 

 
 
 
 

Considera-se como princípio fundamental da Promoção de 
Saúde: 
 
A) Desenvolvimento de ações que se destinam às 

necessidades individuais 
B) Desenvolvimento de ações que visam melhorar só a saúde 

bucal. 
C) Desenvolvimento de ações de educação. 
D) Desenvolvimento de ações que se destinam às 

necessidades das populações. 
E) Orientações educativas, aconselhamento dietético e 

controle de placa. 
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Em 1994, Frencken definiu as restaurações atraumáticas 
(ART) como sendo restaurações feitas sem a utilização de 
instrumentos rotatórios, sem anestesia e nas quais as camadas 
mais profundas do tecido cariado são deixadas sob o material 
restaurador. O ionômero de vidro é o material de escolha para 
esta técnica. Em relação ao uso do ionômero é correto afirmar 
que: 
 
A) apresenta a propriedade de adesão ao esmalte e à dentina 

como característica principal, além de boa 
compatibilidade pulpar e dentinária. 

B) a liberação contínua do flúor é uma das suas maiores 
desvantagens. 

C) uma das maiores vantagens no uso do ionômero de vidro 
para realização das restaurações atraumáticas, reside no 
fato deste apresentar maior desgaste superficial e menor 
dureza, quando comparado ao amálgama ou resina. 

D) a posição ideal de trabalho é a de 9 horas, e é necessário a 
realização deste tipo de restauração com isolamento 
absoluto do campo operatório. 

E) antes da inserção do ionômero na cavidade é necessário a 
colocação de um material forrador. 

 
 
 
 
Em relação aos resíduos gerados na prática odontológica 
indique abaixo as opções corretas. 
 
1) Os resíduos do grupo E são aqueles que apresentam risco 

de infecção, pois apresentam agentes biológicos. 
2) Os resíduos do grupo D são resíduos comuns, são 

comparados aos resíduos dos domicílios. 
3) Os materiais perfurocortantes ou escarificantes são 

enquadrados como resíduos químicos no grupo B. 
4) Os resíduos do grupo A, sendo os que apresentam risco de 

infecção, devem ser embalados em saco plástico branco 
leitoso. 

 
Está (ão) correta(s) 
 
A) 1, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4. 
E) 4, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sobre os métodos de esterilização, analise as afirmativas 
abaixo. 
 
1. O calor seco gerado pela estufa consegue uma 

esterilização eficaz quando os materiais são colocados a 
uma temperatura de 160º C por um período de 60 
minutos. 

2. A esterilização pelo calor seco tem validade de 7 dias. 
3. Gaze, campos cirúrgicos, algodão e tecidos em geral, 

deverão ser esterilizados pelo calor úmido em embalagens 
individuais. 

4. Ao utilizar o método de esterilização pelo calor úmido, o 
papel grau cirúrgico poderá ser utilizado várias vezes, o 
que diminui o custo com embalagens. 

 
Está (ão) correta(s) 
 
A) 1 e 4, apenas. 
B) 2, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 2 e 3, apenas. 
 
 
 
 

Assinale a alternativa incorreta 
 

A) Os cistos odontogênicos são derivados do estímulo e 
proliferação do epitélio dental residual, após o término da 
odontogênese. 

B) O cisto primordial é proveniente da lâmina dental, 
caracteriza-se por ser um cisto produtor de ceratina. 

C) Os cistos periodontais são restritos à região do alvéolo 
dental. 

D) O cisto dentígero é proveniente de remanescentes do 
órgão dental do esmalte sobre a coroa de um dente não 
erupcionado. 

E) O correto diagnóstico dos cistos odontogênicos permite ao 
profissional a realização de um plano de tratamento 
adequado e prognóstico mais preciso, tendo em vista que 
muitos cistos apresentam uma característica recidivante 
marcante. 

 
 
 
 
Considerando a classificação de Kennedy para os arcos 
dentários parcialmente dentados é correto afirmar: 
 

A) Na Classe I o indivíduo é desdentado unilateral posterior. 
B) Na Classe III o indivíduo é desdentado anterior. 
C) Na Classe II o indivíduo é desdentado bilateral posterior. 
D) Na Classe IV o indivíduo é desdentado intercalar. 
E) Na Classe IV o indivíduo é desdentado anterior. 
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Em relação à Saúde Bucal no SUS, analise as afirmativas 
abaixo:  
 
1. Os princípios doutrinários do SUS são: universalidade, 

equidade e integralidade. Entende-se por integralidade o 
fato de que o indivíduo deve ser tratado como um todo, 
que as ações devem ser voltadas também para a 
comunidade, e abranger tanto a prevenção quanto o 
tratamento em qualquer complexidade que doença exigir. 

2. Em relação aos princípios de organização do SUS é 
correto afirmar que a regionalização e hierarquização 
definem que todas as questões de maior complexidade 
devem ser atendidas pelas unidades básicas de saúde. 

3. A estratégia de Saúde da Família foi criada em 1994 e 
normatizada pela NOB/SUS-96, há priorização da visita 
domiciliar, com isso busca o estabelecimento de um 
vínculo entre as família e os profissionais de saúde.  

4. Baseando-se nas Diretrizes da Política Nacional de Saúde 
Bucal, é correto afirmar que as linhas do cuidado da 
criança, do adolescente, do adulto e do idoso são 
fundamentais na organização do modelo proposto. 

 
Assinale a alternativa correta 
 
A) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. 
B) As afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. 
C) As afirmativas 2 e 4 estão incorretas 
D) A afirmativa 2 está incorreta. 
E) As afirmativas 2, 3 e 4 estão incorretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Indique a alternativa incorreta para o tratamento do trauma em 
dentes decíduos 
 
A) O tratamento para concussão em dentes decíduos consiste 

na observação e acompanhamento do elemento dentário 
afetado.  

B) Dentes que sofrem luxação lateral, mas não apresentam 
interferência oclusal o tratamento consiste em 
acompanhamento, pois o dente retornará a sua posição de 
origem. 

C) Quando ocorre fratura complicada da coroa com 
exposição pulpar, o tratamento é a remoção do elemento 
dentário, pois não há condição para realização de 
tratamento conservador. 

D) Quando há intrusão do elemento dentário e o exame 
radiográfico evidencia a posição do ápice radicular 
deslocado para vestibular, deve-se aguardar a re-erupção 
espontânea. 

E) Os dentes decíduos quando sofrem avulsão, não devem 
ser reimplantados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 37 
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Tabela. Indicadores obtidos no Projeto SB Brasil e metas propostas pela OMS/FDI para o ano 2000. Brasil, 2003. 

 Proporção de crianças (5 
anos) que nunca 

tiveram cárie 

CPO  
nas crianças (12 anos) 

Proporção de 
adolescentes 
com todos os 

dentes 

Proporção de 
adultos com 
20 ou mais 

dentes 

Proporção de 
idosos com 
20 ou mais 

dentes 
Meta da OMS 50 Menor que 3 80 75 50 
Brasil 40,6 2,8 55,1 53,9 10,2 
Norte  35,0 3,1 39,1 46,3 8,6 
Nordeste  34,9 3,2 45,1 50,0 11,1 
Sudeste 44,9 2,3 66,5 62,3 9,3 
Sul 43,3 2,3 66,5 55,1 10,4 
Centro-Oeste 41,7 3,1 65,7 58,4 11,2 
Fonte: BRASIL. (2004). Projeto SB Brasil: resultados principais. 
 

 
 
 
Analisando a tabela apresentada acima em relação aos dados do Levantamento em Saúde Bucal realizado no Brasil em 2003, é 
possível afirmar 
 

A) Considerando os dados para todo o país, a única meta alcançada pelo Brasil se refere ao índice CPO na faixa etária dos 12 anos. 
B) A condição de saúde bucal para a faixa etária de idosos se apresenta mais favorável que para os adultos. 
C) De acordo com a tabela apresentada, as crianças de até cinco anos não precisam ter todos os dentes. 
D) A região nordeste foi a que apresentou os piores índices em todos os parâmetros mostrados na tabela, e para todas as faixas 

etárias. 
E) Em relação aos adultos, observa-se que a região norte apresenta a maior porcentagem de indivíduos com 20 ou mais dentes. 
 
Tabela. Percentual de sextantes afetados em cada escore do CPI segundo faixas etárias  
Levantamento Condição Periodontal 

 

Idade 

Sadio Sangramento Cálculo  Bolsa de 

4-5mm 

Bolsa 

6mm e + 

Excluído** 

15-19 51,77 19,92 23,00 2,14 0,20 2,97 

35-44 17,42 11,17 23,36 6,73 1,69 39,60 

1986 

50-59 5,53 4,90 11,79 4,71 2,28 70,79 

15-19 69,17 14,50 14,67 0,33 0,00 1,33 

35-44 31,11 8,82 21,80 2,50 0,67 35,10 

2003* 

65-74 7,00 2,00 8,33 1,33 0,50 80,84 
*p<0,000; **menos de dois dentes presentes no sextante 
Fonte: Brasil, 1988; Banco de dados SB Brasil, 2004. 
 
 
 
A análise da tabela permite concluir que: 
 
A) No levantamento realizado em 1986 a proporção de indivíduos sadios era maior que em 2003. 
B) Para a população com idade igual ou maior que 50 anos houve melhora em todos os escores do índice que avaliou a condição 

periodontal, mas a proporção de sextantes excluídos foi maior em 2003. 
C) Aos quinze anos a meta em relação às doenças periodontais é que 80% da população apresentem-se com o periodonto saudável. 
D) Para faixa de 65-74 os índices observados estão dentro dos preconizados pela OMS para esta faixa etária. 
E) De acordo com a tabela a alta porcentagem de sextantes excluídos dos idosos, se deve ao fato destes apresentarem muitos dentes 

extraídos.  

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




