PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
REALIZAÇÃO

REF. EDITAL Nº 023/2009 – CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES


Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova
objetiva.



Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO
12-

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da

10-

prova após 60(sessenta) minutos de seu início. Caso

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está

queira levar o caderno de questões, só poderá sair da sala

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está

após o termino da prova, devendo, obrigatoriamente,

correta. Confira também se sua prova corresponde ao

devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente

cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer

assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da
FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação

divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

3-

5-

do Gabarito Preliminar.

Confira seu nome completo, o número de seu documento e
o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso

4-

11-

juntos, após a conferência de todos os documentos da sala

para as devidas providências.

e assinatura da ata.

Você deverá transcrever as respostas das questões

12-

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a

documento válido para a correção das provas. O

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira

anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas,

responsabilidade do candidato.

pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou
qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses

Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta

objetos causará eliminação imediata do candidato.

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na
de

Respostas,

a

opção

que

a

13-

Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,
deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o

responda

término da prova e entrega da Folha de Respostas ao

corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de

fiscal.

Resposta:
A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada,
rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos

14-

Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em
imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as
medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos

destinados às respostas.

8-

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de

objetivas para a Folha de Respostas, que será o único

Folha

7-

Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.

6-

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de

autorização do fiscal.

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0

envolvidos.

(zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais
de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda
que legível.

9-

Você dispõe de 03h30 (três horas e trinta minutos) para
fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de
Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu

ED/16

tempo.

w
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CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES
Questão 01
O “Protocolo de Quioto” é consequência de uma
série de eventos iniciada em Toronto, no Canadá,
em outubro de 1988, denominada Conference on the
Changing Atmosfere, seguida pelo encontro de
Sundsvall, na Suécia, em agosto de 1990,
denominada IPCC’s Fist Assessment Report. Estas
conferências culminaram com a Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre a Mudança Climática
(CQNUMC, ou UNFCC em inglês), na ECO-92, no rio
de Janeiro, Brasil, em junho de 1992.
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
O Tratado de Quioto constitui-se no protocolo de um
“tratado” internacional com compromissos mais rígidos
para redução da emissão dos gases que agravam o
efeito estufa.
(B)
Segundo investigações científicas, o efeito estufa é o
resultado da emissão demasiada de gases que
resultam no aquecimento global.
(C)
A conferência de 2009 ocorreu em Copenhague e os
“países ricos” e o grupo de “países em
desenvolvimento” não entraram num consenso.
(D)
Na conferência de Copenhague, o Presidente dos
Estados Unidos Barack Obama foi aclamado ao aceitar
as propostas do protocolo de Quioto.
(E)
A denominação “Tratado de Quioto” advém da
discussão e negociação ocorrida na cidade de Quioto,
no Japão, em 1997, com ratificação em 1999.
Questão 02
A obra “O Capital”, do alemão Karl Marx, escrita na
segunda metade do século XIX, é conhecida como
importante crítica ao capitalismo e considerada
como marco do pensamento socialista marxista.
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A obra discute conceitos econômicos complexos como
mais valia, capital constante e variável.
(B)
Um importante aspecto da obra é a sua crítica ao
pensamento do economista Adam Smith.
(C)
“O Capital” apresenta uma análise sobre o salário e
sobre acumulação primitiva.
(D)
Por causa da leitura ou posse dessa obra, muitos foram
presos no regime militar, no Brasil.
(E)
A obra foi traduzida para muitos idiomas, tendo
publicação completa no Brasil, em 1924.
Questão 03
Segundo notícias do site <http://g1.globo.com>, no
dia 24 de dezembro de 2009, cerca de oitenta
brasileiros foram atacados em Albina, cidade do
Suriname a 150 quilômetros da capital Paramaribo,
do Suriname. O ataque teria deixado 14 feridos e foi
efetuado por um grupo de “marrom”, como são
conhecidos os surinameses quilombolas. Assinale
a alternativa INCORRETA.
(A)
A Serra Tucumaque é a fronteira do Brasil com o sul do
Suriname, a maior parte fica no Pará e o restante fica
no Estado do Amazonas.
(B)
A população do Suriname é constituída por vários
grupos raciais, étnicos e culturais, predominando os
descendentes indianos que chegaram ao Suriname
durante o século XIX.
(C)
A população do Suriname é constituída por vários
grupos raciais, étnicos e culturais, predominando os
crioulos, descendentes de escravos africanos
misturados aos brancos.
(D)
O idioma oficial do Suriname é a língua neerlandesa,
mas também falam o javanês, o indonésio e o híndi,
além do surinamês e o idioma crioulo, o português e
idiomas africanos.
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(E)

A religião predominante no Suriname é o Hinduísmo,
seguido pelo Protestantismo, Catolicismo e Islamismo.

Questão 04
O “Tropicalismo” foi um movimento de ruptura que,
entre 1967 e 1968, abalou o ambiente musical
brasileiro. Seus principais destaques foram
Caetano Veloso e Gilberto Gil, mas diversos outros
artistas estiveram envolvidos no movimento, entre
eles Gal Costa, Tom Zé, Nara Leão, a banda
Mutantes, os letristas José Carlos Capinan e
Torquato Neto, o maestro Rogério Duprat e o artista
gráfico, compositor e poeta Rogério Duarte como
um de seus principais mentores intelectuais.
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A eclosão do movimento deu-se com as ruidosas
apresentações, da marcha “Alegria, alegria”, de
Caetano, e da cantiga de capoeira “Domingo no
parque”, de Gilberto Gil.
(B)
O movimento passou pelos anos de 1960 e durou toda
a década de 1970, sendo reverenciado pela crítica
oficial e pela política então vigente.
(C)
Irreverente, a Tropicália transformou os critérios de
gosto vigentes, não só quanto à música e à política,
mas também à moral e ao comportamento, ao corpo,
ao sexo e ao vestuário.
(D)
O movimento musical e artístico foi contestado pelos
movimentos estudantis porque misturava vários
gêneros musicais, inclusive o rock.
(E)
A Tropicália foi o avesso da Bossa Nova, pois não
pretendeu instaurar um estilo, mas apresentar um
comportamento, uma crítica.
Questão 05
“Genoma quer dizer o lote de genes que caracteriza
uma determinada espécie de ser vivo. Esses genes
estão inscritos nos cromossomos e são
transmitidos aos descendentes pelos gametas.
Quando acontece a fertilização, os lotes genômicos
– distribuídos nos cromossomos do gameta
masculino (o espermatozóide) e do gameta feminino
( o óvulo) – se unem. Assim, um organismo é
composto por dois genomas” (Edson Futema).
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
O Projeto Genoma Humano (PGH) tem como objetivo
identificar todos os genes responsáveis por nossas
características normais e patológicas.
(B)
Apesar dos debates acadêmicas sobre a questão da
ética, os laboratórios disponibilizam testes genéticos
explorando um filão comercial.
(C)
Apesar da tentativa de alguns centros de estudos
brasileiros, a participação do Brasil nas pesquisas do
genoma é considerada ínfima.
(D)
Espera-se que, a longo prazo, os resultados das
pesquisas possam colaborar para a cura de doenças
como diabete, câncer, hipertensão ou doença de
Alzheimer, e tratar-se antes do aparecimento dos
sintomas.
(E)
O Projeto Genoma Humano (PGH) foi uma iniciativa de
laboratórios
norte-americanos,
cujas
pesquisas
ocasionaram a criação de um consórcio internacional
que envolve 18 países.
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Questão 06
O Lago Titicaca possui cerca de 8300km2, situa-se
a 3821 metros acima do mar, é o lago
comercialmente navegável mais alto do mundo e o
segundo em extensão da América Latina. Assinale a
alternativa correta.
(A)
O Lago Titicaca está localizado na floresta amazônica,
na Amazônia boliviana.
(B)
O Lago Titicaca está localizado na floresta amazônica,
na fronteira da Bolívia e do Brasil.
(C)
O Lago Titicaca está localizado no altiplano dos Andes,
na fronteira do Peru e da Bolívia.
(D)
O Lago Titicaca supera em extensão o Lago de
Maracaíbo, localizado na Venezuela.
(E)
Segundo a lenda andina, foi nas águas do Lago
Titicaca que nasceu a civilização Asteca.

Questão 10
Em novembro de 2009, o presidente de Israel,
Shimon Peres, realizou uma visita de cinco dias ao
Brasil. Assinale a alternativa correta.
(A)
Shimon Peres teria vindo ao Brasil com o propósito de
atrapalhar a visita do presidente do Irã.
(B)
Esta foi a segunda vez que Shimon Peres veio ao Brasil
durante o governo do presidente Lula.
(C)
A visita do presidente de Israel preocupou o governo
por conta da reação da opinião pública.
(D)
Um dos objetivos de Shimon Peres ao Brasil seria
conhecer a colônia judia, em Foz do Iguaçu.
(E)
O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não compartilha
dos ideais políticos de Shimon Peres.

Questão 07
O cinema brasileiro ultrapassou um século de
existência e apresentou, na década de 1990, uma
fase bastante distinta de épocas passadas, pois as
temáticas voltadas para a realidade social do povo
brasileiro foram privilegiadas. O filme Central do
Brasil é um dos mais importantes dessa temática.
Assinale a alternativa correta.
(A)
Central do Brasil é um Road-movie sentimental, conta o
romance de uma mulher e um jovem.
(B)
Central do Brasil é dirigido por Walter Salles e trata da
saga de retirantes nordestinos.
(C)
Central do Brasil é uma produção brasileira, estrelado
por Fernanda Montenegro.
(D)
Central do Brasil é uma produção brasileira, dirigido por
Walter Salles.
(E)
Central do Brasil é uma produção franco-brasileira, de
1998, dirigido por Walter Salles.
Questão 08
O escândalo do Mensalão ou “Esquema de compra
de votos de parlamentares” é o nome dado à maior
crise política sofrida pelo governo do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Assinale a alternativa
correta.
(A)
A crise durou oito meses e tornou-se conhecida
publicamente em maio de 2007.
(B)
A crise foi precipitada por uma entrevista concedida
pelo deputado Roberto Jefferson.
(C)
“Mensalão” era o termo oficial para o pagamento de
salário dos deputados.
(D)
O deputado Roberto Jefferson, do PT, foi acusado de
traição do partido.
(E)
Apesar de controversa, a crise do “mensalão” não
abalou as bases do PT.
Questão 09
No início de novembro de 2009, o PAC foi assunto
também na aldeia Piaraçu, na reserva CapotoJarina, em Mato Grosso. Cerca de 250 líderes
indígenas de 14 etnias se encontraram para falar
sobre o PAC – Programa de Aceleração do
Crescimento.
Os indígenas se reuniram para
discutir, pacificamente, a construção da usina
hidrelétrica de Belo Monte, uma importante obra do
PAC. Assinale a alternativa correta.
(A)
A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no
Rio Jaurú, no Mato Grosso.
(B)
A usina hidrelétrica de Belo Monte foi idealizada no
segundo mandato do Governo Lula.
(C)
A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte
afetará duas importantes tribos indígenas.
(D)
A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no
Rio Xingu, no Pará.
(E)
As dificuldades para realizar obras de infraestrutura no
Brasil são próprias do PT.
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(D)

PORTUGUÊS

(E)
Pecados capitais
Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova
que o Brasil já não é imoral, mas apenas amoral
Que cidade, que não Brasília, poderia oferecer ao
mundo um escândalo tão completo? E que reunisse, de
uma só vez, todos os pecados capitais? No vídeo do
governador José Roberto Arruda, logo aparecem a
preguiça e a gula. Primeiro, ele estira o corpo na
poltrona, como se repousasse sob a sombra de uma
palmeira. Mas, quando o ex-secretário Durval Barbosa
exibe um maço de R$ 50 mil, o predador Arruda saliva
e salta em direção ao dinheiro como se fosse a mais
rara das iguarias. Na cena seguinte, Marcelo Carvalho,
operador do vice Paulo Octávio, recolhe a mala para o
chefe. Um dos homens mais ricos de Brasília e talvez
tão avarento como o Harpagon, de Molière. Soberbo,
por sua vez, foi o deputado Leonardo (Im) Prudente,
aquele que escondeu nas meias sua propina. Ira e
inveja motivaram Durval e seus patrocinadores, que,
durante anos, filmaram cada cena do espetáculo. E a
luxúria esteve presente em tudo, pois o escândalo
Arruda já nem pode ser definido como “batom na
cueca”. Foi sexo explícito, à luz do dia.
Brasília, que nasceu do sonho faraônico de Juscelino
Kubitschek, não é apenas uma cidade singular, terra de
lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem pedigree
foram criadas nos últimos 50 anos. É também uma
capital surreal e quase psicodélica. Em que outro lugar
do mundo o corregedor da Câmara, Júnior Brunelli,
ergueria as mãos para os céus depois de roubar? Na
oração, ele diz: “Senhor, eu sou vulnerável, mas
preciso de instrumentos... Somos gratos pela vida do
Durval, que é uma bênção em nossas vidas...
Precisamos de cobertura, Senhor. Precisamos de uma
cidade diferente.” Foi como se tentasse explicar ao
Todo-Poderoso que, na política, os fins justificam os
meios. Imoral? Não, apenas amoral. Digno de uma
gente que talvez nunca tenha sabido diferenciar o certo
do errado. E que se esqueceu apenas de acrescentar
algumas frases à prece, como “afastai-nos da Polícia
Federal”, “apagai as imagens” e “emudecei os
grampos”.
Quando conseguiu se eleger governador do Distrito
Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda
chance. Ele, que renunciou para não ser cassado,
depois de flagrado por ISTOÉ no escândalo da violação
do painel do Senado, foi perdoado pela população de
Brasília. Só que agora, por mais elevadas que sejam as
rezas, não haverá saída. Redenção, só existe uma. E,
ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o
dinheiro para comprar panetones, o governador apenas
acrescentou ao mais fantástico escândalo já visto no
Brasil a também mais esfarrapada das desculpas. Tudo
é tão inacreditável que até a rima final será perfeita.
“Arruda na Papuda”, é o que já diz o povo nas ruas. E a
Papuda, para quem não a conhece, é o maior presídio
de Brasília.

Imoralidade, preguiça, gula, avareza, soberba, ira e
inveja.
Amoralidade, preguiça, gula, avareza, soberba, luxúria
e mentira.

Questão 12
Assinale a alternativa cuja expressão foi empregada
em sentido conotativo.
(A)
“...terra de lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem
pedigree foram criadas nos últimos 50 anos.”
(B)
“Só que agora, por mais elevadas que sejam as rezas,
não haverá saída.”
(C)
“Digno de uma gente que talvez nunca tenha sabido
diferenciar o certo do errado.”
(D)
“Quando conseguiu se eleger governador do Distrito
Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda
chance.”
(E)
“E, ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o
dinheiro para comprar panetones...”
Questão 13
Assinale a alternativa INCORRETA quanto à
expressão que os elementos destacados retomam
no texto.
(A)
“...terra de lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem
pedigree foram criadas nos últimos 50 anos.” (terra de
lobistas e de grileiros)
(B)
“Ele, que renunciou para não ser cassado, depois de
flagrado por ISTOÉ no escândalo da violação do painel
do Senado...” (José Roberto Arruda)
(C)
“E, ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o
dinheiro para comprar panetones, o governador apenas
acrescentou ao mais fantástico escândalo já visto no
Brasil...” (José Roberto Arruda)
(D)
“Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que,
na política, os fins justificam os meios.” (governador
José Roberto Arruda)
(E)
“...o predador Arruda saliva e salta em direção ao
dinheiro como se fosse a mais rara das iguarias.” (um
maço de R$ 50 mil)
Questão 14
“Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso
que, na política, os fins justificam os meios. Imoral?
Não, apenas amoral.”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os prefixos i- e a- presentes nas duas formações
significam que
é facultativo empregá-los, pois são vazios de
significado.
imoral e amoral apresentam o sentido de falta de moral.
imoral e amoral apresentam o sentido de contrário à
moral.
amoral significa contrário à moral e imoral significa falta
de moral.
imoral significa contrário à moral e amoral significa falta
de moral.

Disponível em <http://www.istoe.com.br/colunas-eblogs/coluna/20738_PECADOS+CAPITAIS>. Acesso em 20 dez
2009.

Questão 11
Assinale a alternativa que apresenta corretamente
os sete pecados apontados pelo autor e a ordem
em que esses pecados aparecem no texto.
(A)
Preguiça, gula, soberba, ira, inveja, luxúria, mentira.
(B)
Imprudência, inveja, gula, mentira, soberba, ira e
luxúria.
(C)
Preguiça, gula, avareza, soberba, ira, inveja e luxúria.
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Questão 15
Assinale a alternativa que NÃO apresenta a
classificação da oração destacada de forma correta.
(A)
“Brasília, que nasceu do sonho faraônico de Juscelino
Kubitschek, não é apenas uma cidade singular...”
(oração subordinada adjetiva explicativa)
(B)
“No vídeo do governador José Roberto Arruda, logo
aparecem a preguiça e a gula.” (oração coordenada
sindética conclusiva)
(C)
“Quando conseguiu se eleger governador do Distrito
Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda
chance.” (oração subordinada adverbial temporal)
(D)
“Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova que o
Brasil já não é imoral, mas apenas amoral.” (oração
coordenada sindética adversativa)
(E)
“E a luxúria esteve presente em tudo, pois o escândalo
Arruda já nem pode ser definido como ‘batom na
cueca’”. (oração coordenada sindética explicativa)
Questão 16
Assinale a alternativa INCORRETA quanto às
formas verbais destacadas.
(A)
“E que se esqueceu apenas de acrescentar algumas
frases à prece...” (pretérito imperfeito do modo
indicativo)
(B)
“E que reunisse, de uma só vez, todos os pecados
capitais?” (pretérito imperfeito do modo subjuntivo)
(C)
“Só que agora, por mais elevadas que sejam as rezas,
não haverá saída.” (futuro do modo indicativo)
(D)
“Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova que o
Brasil já não é imoral...” (presente do modo indicativo)
(E)
“Que cidade, que não Brasília, poderia oferecer ao
mundo um escândalo...” (futuro do pretérito do modo
indicativo)
Questão 17
“E, ao tentar justificar seu crime [...], o governador
apenas acrescentou ao mais fantástico escândalo já
visto no Brasil a também mais esfarrapada das
desculpas.”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A oração destacada confere ao fragmento o sentido
de
consecução.
finalidade.
causa.
condição.
tempo.

Questão 18
Em “Foi como se tentasse explicar ao TodoPoderoso que, na política, os fins justificam os
meios.”, a expressão destacada é um exemplo de
emprego de
(A)
personificação.
(B)
metonímia.
(C)
silepse.
(D)
onomatopeia.
(E)
catacrese.
Questão 19
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que
se afirma.
(A)
A palavra chefe apresenta 5 letras e 4 fonemas.
(B)
A palavra cassado apresenta um dígrafo.
(C)
A palavra nasceu apresenta um dígrafo.
(D)
A palavra homens apresenta 6 letras e 5 fonemas.
(E)
A palavra propina apresenta um encontro consonantal.
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Questão 20
Assinale a alternativa INCORRETA quanto à função
sintática
desempenhada
pelas
expressões
destacadas.
(A)
“Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que,
na política, os fins justificam os meios.” (objeto indireto)
(B)
“Ira e inveja motivaram Durval e seus patrocinadores,
que, durante anos, filmaram cada cena...” (sujeito
composto)
(C)
“Na cena seguinte, Marcelo Carvalho, operador do vice
Paulo Octávio, recolhe a mala para o chefe.” (adjunto
adnominal)
(D)
“Brasília [...] não é apenas uma cidade singular [...]. É
também uma capital surreal e quase psicodélica.”
(predicativo do sujeito)
(E)
“Ira e inveja motivaram Durval e seus patrocinadores,
que, durante anos, filmaram cada cena...” (objeto
direto)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
RTUG
Questão 21
Vários
fatores
podem
influir
e
causar
hipersensibilidade dentinária após a realização de
uma restauração adesiva. Preencha as lacunas da
assertiva a seguir e depois assinale a alternativa
que contém a sequência correta.
Após a realização de uma restauração adesiva, são
necessários(as) aproximadamente ___________
para o retorno a um nível de normalidade da
sensibilidade dentinária.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

24 horas
48 horas
07 dias
10 dias
21 dias

Questão 22
Segundo Cohen e Hargreaves (2007), “o
capeamento direto da polpa e a pulpotomia
envolvem a aplicação de um medicamento, curativo
ou material dentário sobre a polpa exposta, na
tentativa de conservar a sua vitalidade” (p.837).
Sobre o capeamento pulpar direto, informe se é
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e,
em seguida, assinale a alternativa com a sequência
correta.
( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Exposições pela cárie em dentes decíduos
não devem ser capeadas, sendo considerada
como melhor opção nestes casos a
pulpotomia.
Em polpas expostas em decorrência de
trauma, o tempo não é um fator essencial,
desde que o tecido pulpar superficialmente
inflamado
seja
removido
antes
do
capeamento.
Dentes que apresentam calcificações nos
canais radiculares não são candidatos aos
procedimentos de capeamento pulpar, porém
dentes que apresentem calcificações na
câmara pulpar podem ser capeados.

V – V – V.
F – V – V.
V – F – V.
V – V – F.
F – F – F.
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Questão 23
NÃO é uma contra-indicação para o tratamento
endodôntico de dentes decíduos.
(A)
Lesão periapical ou perirradicular em primeiro molar
inferior de criança de três anos envolvendo a cripta do
dente permanente sucessor em desenvolvimento.
(B)
Presença de um cisto dentígero ou folicular.
(C)
Reabsorção radicular interna radiograficamente visível.
(D)
Perda patológica excessiva do suporte ósseo, com
perda de inserção periodontal normal.
(E)
Hipoplasia severa.
Questão 24
Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale
a alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A aparência de dente “rosado” é um sinal
patognomônico de _____________ e o tratamento é
_____________.
traumatismo dental / pulpotomia
traumatismo dental / pulpectomia
reabsorção radicular interna / pulpectomia
reabsorção radicular interna / exodontia
manchamento por tetraciclinas / clareamento

Questão 25
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer
(INCA), o câncer de boca é uma denominação que
inclui os cânceres de lábio e de cavidade oral
(mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua oral e
assoalho da boca). O principal sintoma deste tipo
de câncer
(A)
é o aparecimento de feridas na boca que não cicatrizam
em uma semana.
(B)
são ulcerações superficiais dolorosas.
(C)
são ulcerações superficiais não dolorosas.
(D)
consiste em dificuldade para falar, mastigar e engolir.
(E)
é dor e presença de linfadenomegalia cervical.
Questão 26
Na infecção pelo HIV podem ocorrer alterações nos
exames laboratoriais, sendo a plaquetopenia um
achado
comum
(Ministério
da
Saúde.
Recomendações para Terapia anti-retroviral em
Adultos Infectados pelo HIV. 2008). Complete as
lacunas da assertiva a seguir e, em seguida,
assinale a alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A contagem normal de plaquetas deve estar entre
3
_______ / mm sendo que o tempo de sangramento
considerado normal é em torno de _______
minutos.
50.000 – 80.000 / 5 – 10
30.000 – 80.000 / 2 – 3
100.000 – 400.000 / 5 – 10
30.000 – 50.000 / 2 – 3
80.000 – 100.000 / 2 – 3

Questão 27
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em
seguida, assinale a alternativa correta, sobre o
tratamento odontológico em pacientes que têm
desordens convulsivas.
( )

( )

( )

drogas utilizadas em Odontologia, como as
tetraciclinas, por exemplo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – V – V.
F – V – V.
V – F – V.
V – V – F.
F – V – F.

Questão 28
Morrem mais pessoas de tuberculose, em todo o
mundo, do que de qualquer outra doença infecciosa
durável. Em relação à tuberculose, assinale a
alternativa correta.
(A)
A ulceração de lábios é a lesão bucal mais comum da
tuberculose.
(B)
A lesão é superficial, com bordas endurecidas.
(C)
A lesão de boca não é infecciosa.
(D)
Frequentemente a lesão de boca é bastante dolorosa,
ao contrário do carcinoma.
(E)
O atendimento odontológico de um paciente com
tuberculose não tratada pode ser realizado utilizando-se
uma máscara cirúrgica tripla.
Questão 29
Em relação à anestesia complementar do nervo
bucal, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A punção deve ser feita na prega mucobucal, no lado
bucal ao molar mais posterior.
(B)
A agulha deve penetrar cerca de 2 mm.
(C)
Deve-se injetar lentamente cerca de 0,6 ml
(aproximadamente um terço do tubete) durante 15
segundos.
(D)
É recomendada a utilização de agulha longa.
(E)
É indicada quando se deseja a anestesia dos tecidos
moles para procedimentos odontológicos na região de
molares mandibulares.
Questão 30
Anestesiar dentes e tecidos moles mandibulares é
mais difícil do que anestesiar estruturas maxilares,
segundo Malamed (2001). Assinale a alternativa
correta sobre a anestesia das estruturas
mandibulares.
(A)
Com a técnica de Gow-Gates (bloqueio do nervo
mandibular) consegue-se a anestesia sensitiva dos
nervos
alveolar
inferior,
lingual,
milo-hióideo,
mentoniano, incisivo e auriculotemporal, mas nunca do
nervo bucal, que precisa de anestesia complementar
para ser atingido.
(B)
O bloqueio do nervo alveolar inferior rotineiramente
produz o bloqueio do nervo milo-hióideo.
(C)
Para a anestesia do nervo milo-hióideo deve-se dirigir a
ponta da agulha abaixo da região apical do dente
imediatamente anterior ao dente a ser anestesiado.
(D)
O formigamento ou dormência do lábio inferior indica
anestesia do nervo bucal.
(E)
A anestesia incompleta dos incisivos centrais ou
laterais inferiores após a anestesia do nervo alveolar
inferior pode ser corrigida com uma infiltração
supraperióstea na prega mucobucal, abaixo do ápice do
dente em questão.

Em pacientes com desordens convulsivas
prefere-se o tratamento utilizando roletes de
algodão ao isolamento absoluto, pelo risco
de aspiração do material.
Em casos de convulsões persistentes pode
ser necessária a administração de um
benzodiazepínico como o diazepam, por
exemplo.
Medicamentos utilizados para o controle das
convulsões podem retardar a degradação de
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Questão 31
“A manipulação dos tecidos moles e os
procedimentos cirúrgicos estão associados a
hemorragia, principalmente quando os tecidos
envolvidos não estão sadios (...) Os vasopressores
são acrescentados para neutralizar essa ação
indesejada” ( MALAMED, 2001, p. 211). Sobre os
vasopressores, assinale a alternativa correta.
(A)
Para a analgesia em procedimentos periodontais
recomenda-se a utilização de anestésicos com
vasopressor em concentração de adrenalina 1: 50.000
ou de levonordefrina 1: 20.000.
(B)
A adrenalina é a droga de escolha para hemostasia
local.
(C)
A adrenalina acarreta mais efeitos colaterais do que a
noradrenalina, já que não possui ações β2.
(D)
As manifestações clínicas de dose excessiva de
adrenalina têm relação com a depressão do SNC.
(E)
A noradrenalina deve ser utilizada quando se deseja a
hemostasia local.

Questão 33
“Na terapia endodôntica, é imperativo que o
profissional conheça a relação espacial ou
vestíbulo-lingual de um objeto dentro do dente ou
alvéolo” (Cohen e Hargreaves, 2007, p.116). Para
tanto,
utiliza-se
uma
técnica
radiográfica
denominada técnica do deslocamento do cone ou
tubo ou, ainda, como regra de Clark. Se fossem
realizadas
duas
radiografias,
na
seguinte
sequência, poderíamos dizer que

Questão 32
Ainda sobre a hemostasia, assinale (V) para
verdadeiro e (F) para falso e, em seguida, assinale a
alternativa que contém a sequência correta.
( )
( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A fenilefrina é o vasoconstritor mais estável e
mais fraco empregado em Odontologia.
A felipressina não é recomendada quando se
deseja
hemostasia
por
atuar
predominantemente na circulação venosa em
detrimento da arterial.
A felipressina pode ser utilizada com
segurança em pacientes hipertireoideus, bem
como em pacientes que utilizam inibidores da
MAO ou antidepressivos tricíclicos.

V – V – V.
V – V – F.
F – V – V.
F – F – V.
F – F – F.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

o objeto circular não se moveria na segunda
radiografia, apenas o retangular apareceria deslocado
para a Distal.
o objeto circular se moveria na segunda radiografia
para a distal, mas o objeto retangular permaneceria na
mesma posição.
o objeto circular se moveria na segunda radiografia
para a distal, enquanto que o objeto retangular se
moveria para a mesial.
o objeto circular se moveria na segunda radiografia
para a mesial, enquanto que o objeto retangular se
moveria para a distal.
somente o objeto mais próximo aos feixes de raio X se
moveria e esse movimento aconteceria acompanhando
o movimento do feixe de raio X.

Questão 34
Sobre o capeamento pulpar indireto, assinale (V)
para verdadeiro e (F) para falso e, em seguida,
assinale a alternativa que contém a sequência
correta.
( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
PROMOTOR DE SAÚDE PÚBLICA SERVIÇO DE ODONTOL

w

Neste procedimento, a camada mais profunda
de dentina cariada remanescente é coberta
com um material biocompatível, o que
promove a deposição de dentina terciária e
de dentina peritubular.
Deve-se deixar apenas o tecido cariado que,
se for removido, resultará em uma exposição
pulpar.
A utilização do hidróxido de cálcio ou do
óxido de zinco e eugenol como bases pode
fazer com que diminua ainda mais o número
de
bactérias
da
dentina
cariada
remanescente.

V – V – V.
F – V – V.
F – F – V.
F – V – F.
V – V – F.
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Questão 35
Assinale a alternativa correta sobre o capeamento
pulpar direto.
(A)
O hidróxido de cálcio é considerado o agente capeador
mais eficiente do complexo dentinopulpar, porém há
evidências que o pó de hidróxido de cálcio é mais
efetivo do que a pasta de hidróxido de cálcio, como
estimulador do reparo pulpar.
(B)
Após a utilização do hidróxido de cálcio espera-se que
já a partir do 12˚ dia exista uma reorganização do
tecido pulpar, culminando com uma barreira
mineralizada já evidente.
(C)
Cimentos de hidróxido de cálcio fotoativados não são
tão efetivos no tratamento das exposições pulpares
quanto os auto-ativados.
(D)
Não há indicação de colocação do cimento de hidróxido
de cálcio auto ou foto ativado diretamente sobre a
região de exposição pulpar.
(E)
Caso se opte pela restauração provisória após o
capeamento pulpar, o cimento de escolha continua
sendo o de óxido de zinco e eugenol.
Questão 36
Segundo matéria da Folha de S.Paulo de 30 de
dezembro de 2009 (Caderno Cotidiano – C5), “a
pandemia de gripe A (H1N1) pode não ser
combatida até 2011, e a vigilância contra o vírus,
que ainda pode sofre mutações, deve continuar”.
Sabe-se que para preparar medidas efetivas de
Biossegurança um dos passos importantes, de
acordo com o Manual da ANVISA “Diretrizes Gerais
para o trabalho em Contenção com agentes
biológicos”, é considerar a estabilidade do agente
biológico com que se está lidando. Sendo assim,
assinale a alternativa INCORRETA a respeito da
estabilidade do vírus da Influenza.
(A)
Sua estabilidade em superfícies duras, não porosas, na
temperatura de 28 ˚C e umidade de 35-40%, é de cerca
de 24 a 48 horas.
(B)
A higienização das mãos é uma das medidas
primordiais de prevenção da disseminação do vírus da
gripe A (H1N1), sendo efetiva mesmo se realizada
apenas com água e sabonete, mas de acordo com a
técnica preconizada pela ANVISA.
(C)
Para a inativação dos vírus da Gripe A (H1N1) é
necessária a utilização de um desinfetante de nível
intermediário, como o álcool a 70%, por exemplo.
(D)
Em situações do cotidiano, não há a necessidade da
utilização de máscaras do tipo N95 ou PFF-2 para a
prevenção da transmissão do vírus da Gripe A (H1N1).
(E)
A transmissão do vírus da gripe A (H1N1) se dá
principalmente por aerossóis (cerca de 90% dos casos)
produzidos durante o espirro e a tosse, sendo
necessárias medidas para a contenção da propagação
dos vírus nestas situações.
Questão 37
Em relação aos cimentos de ionômero de vidro,
assinale a alternativa correta.
(A)
Para melhorar a adesão do cimento de ionômero de
vidro ao dente, é importante que seja feita uma
secagem vigorosa, permitindo que a reidratação ocorra
às custas do ionômero recém inserido.
(B)
Deve-se evitar a aplicação de pressão sobre o cimento
de ionômero de vidro durante sua inserção, pois pode
provocar o seu deslocamento.
(C)
Os ionômeros modificados por resina possuem um
coeficiente de expansão térmico melhor do que os
cimentos de ionômero de vidro convencionais.
(D)
Além da capacidade do ionômero de vidro unir-se
quimicamente ao dente, o seu coeficiente de expansão
térmica ser bem próximo ao das estruturas dentárias
contribuem para a manutenção do vedamento marginal
e para a maior longevidade das restaurações.
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(E)

Apesar de ter boa compatibilidade biológica, os
cimentos de ionômero de vidro tem pouca capacidade
de diminuir a penetração bacteriana.

Questão 38
Em relação à biocompatibilidade dos cimentos de
ionômero de vidro, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Somente quando se suspeitar que existe uma
espessura menor do que 0,5 mm de dentina no fundo
da cavidade protegendo o tecido pulpar, uma base
intermediária de hidróxido de cálcio deve ser indicada
sob o cimento ionomérico.
(B)
Embora os cimentos de ionômero de vidro
convencionais apresentem biocompatibilidade, isso não
acontece com os cimentos de ionômero de vidro
modificados por resina.
(C)
O ácido poliacrílico é um ácido fraco e é rapidamente
precipitado pelos íons cálcio nos túbulos dentinários, o
que explica, em parte, a boa compatibilidade biológica
dos cimentos de ionômero de vidro.
(D)
Se for necessária a utilização de uma proteção à base
de hidróxido de cálcio, esta deve ser restrita à área de
grande proximidade com a polpa.
(E)
A liberação de flúor pelos cimentos ionoméricos é uma
das razões que leva à diminuição da penetração
bacteriana, colaborando na biocompatibilidade dos
cimentos ionoméricos.
Questão 39
É uma contra-indicação para o uso dos cimentos de
ionômero de vidro
(A)
o selamento de cicatrículas e fissuras.
(B)
classe V.
(C)
núcleos de preenchimento.
(D)
classe IV.
(E)
classe III.
Questão 40
Os cimentos de ionômero de vidro são altamente
sensíveis à umidade durante a reação de presa.
Complete as lacunas da assertiva a seguir e depois
assinale a alternativa que contém a sequência
correta.
Demonstrou-se
que
______________________
apresentou melhor desempenho na proteção
superficial do cimento de ionômero de vidro
durante
sua
presa,
quando
comparado
_________________________________. Os cimentos
de ionômero de vidro continuam sensíveis a perda
de água durante sua função na cavidade bucal
_____________________.
(A)
esmalte de unhas incolor / aos vernizes próprios dos
materiais e resinas fluidas / após as primeiras 24 horas
(B)
esmalte de unhas incolor / aos vernizes próprios dos
materiais e resinas fluidas / somente nas primeiras 12
horas
(C)
os vernizes próprios dos materiais e resinas fluidas / ao
esmalte de unha incolor / após as primeiras 24 horas
(D)
os vernizes próprios dos materiais e resinas fluidas / ao
esmalte de unha incolor / somente nas primeiras 12
horas
(E)
os vernizes próprios dos materiais e resinas fluidas / à
vaselina / somente nas primeiras 12 horas
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Questão 41
relação
ao
Tratamento
Restaurador
Em
Atraumático, pode-se afirmar que
(A)
a remoção da cárie deve ser feita inicialmente no fundo
da cavidade e concluída nas paredes circundantes.
(B)
o esmalte, ainda que cariado, não deve ser removid,o
pois promove suporte para a retenção do cimento de
ionômero de vidro.
(C)
como não é removida toda a cárie, orienta-se que todo
o fundo cavitário seja coberto por hidróxido de cálcio.
(D)
após a remoção da cárie, deve-se realizar a limpeza da
cavidade com uma bolinha de algodão umedecida com
o condicionador de dentina, friccionando nas paredes
da cavidade e na superfície oclusal durante 10
segundos, aproximadamente.
(E)
não há necessidade de ajuste oclusal quando se utiliza
esta técnica.
Questão 42
Em relação à Odontologia para Bebês, algumas
orientações devem ser de amplo conhecimento dos
pais, visando à prevenção de danos ao crescimento
crânio-facial. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para
falso e depois assinale a alternativa que contém a
sequência correta.
( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De forma geral, a utilização da chupeta não
deve ser estimulada. Porém, quando o bebê
chora constantemente, com intervalos
menores do que duas horas entre as
mamadas, deve-se orientar a sua utilização.
A mulher deve ser estimulada a amamentar
desde o período da gestação, porém algumas
situações contra-indicam o aleitamento
materno. No Brasil, não se recomenda o
aleitamento materno quando as mães são
doentes de aids, mas apenas quando as
mães são portadoras do vírus HIV
assintomáticas.
A deglutição infantil caracteriza-se pela
interposição da língua entre as arcadas
dentárias, em estreita relação com a
superfície lingual dos lábios.

V – V – V.
V – V – F.
V – F – V.
F – F – V.
V–F–F

Questão 43
Sobre a formação e erupção dos dentes decíduos,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
O início da calcificação dos dentes decíduos ocorre por
volta do quarto mês de vida intra-uterina, finalizando
quando a criança apresenta cerca de um ano de vida.
(B)
A incidência de dentes natais, que irrompem nos
primeiros 30 dias de vida do bebê, e dentes neo-natais,
presentes ao nascimento, é baixa, sendo em sua
maioria incisivos centrais inferiores decíduos.
(C)
Crianças portadoras da síndrome de Down sofrem
alterações na sequência de erupção, bem como atraso
de erupção dos dentes decíduos e permanentes.
(D)
Deficências dos hormônios da hipófise e tireóide são
possíveis causas de atraso na erupção de dentes
decíduos e permanentes.
(E)
Crianças prematuras tendem a ter atraso na erupção
dos dentes decíduos.
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Questão 44
Em relação às anomalias de número na dentição
decídua, assinale a alternativa correta.
(A)
Os dentes natais e neo-natais são, em cerca de 95%
dos casos, dentes supra-numerários.
(B)
Dentes supra-numerários inclusos devem ser
removidos logo que detectados, sendo importante
realizar as extrações o mais precocemente possível.
(C)
Sempre que não houver a presença de um dente
decíduo, obrigatoriamente deverá faltar o permanente
sucessor.
(D)
A agenesia dos incisivos laterais permanentes só pode
ser determinada após os cinco anos e meio de idade da
criança.
(E)
As anomalias de número têm pouca influência
hereditária.
Questão 45
De acordo com o Ministério da Saúde (2006) é um
fator de risco comum para a cárie, a doença
periodontal e o câncer de boca
(A)
o tabagismo.
(B)
o etilismo.
(C)
a má higiene bucal.
(D)
diabetes.
(E)
a imunodepressão.
Questão 46
É característico da atenção prestada nos serviços
de Atenção Básica que estes se ocupem das
patologias mais prevalentes nas comunidades. De
acordo com o Ministério da Saúde (2006), entre os
principais agravos que acometem a saúde bucal
está a fluorose. Sobre a fluorose, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
A fluorose dental é uma intoxicação aguda causada
pela exposição prolongada a altas concentrações de
flúor durante o desenvolvimento dentário.
(B)
A fluorose caracteriza-se por um aumento da
porosidade do esmalte dentário, o que faz com que
este pareça opaco.
(C)
As regiões Sul e Sudeste foram as que apresentaram
maior índice de fluorose no levantamento SB – Brasil,
concluído em 2003.
(D)
A prevalência de fluorose leve nas regiões que têm
água fluoretada é em torno de 15 a 25%.
(E)
Em crianças com alto risco à cárie pode-se indicar a
utilização de dentifrícios fluoretados, mesmo nas
crianças com idade inferior a três anos de idade, desde
que em quantidades pequenas e na frequência de uma
vez ao dia.
Questão 47
Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do
edentulismo no Brasil.
(A)
O índice mais utilizado para estimar o edentulismo é a
avaliação e necessidade de próteses.
(B)
O tratamento restaurador atraumático é uma das
estratégias sugeridas pelo Ministério da Saúde para a
prevenção do edentulismo.
(C)
As principais doenças bucais que causam o
edentulismo são a cárie e a doença periodontal.
(D)
Ter baixa escolaridade (menos do que sete anos de
estudo) proporciona maior chance de ser edêntulo
parcial ou total.
(E)
Ser morador de zona urbana aumenta o risco de ser
edêntulo parcial ou total.
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Questão 48
Leia o que se afirma sobre os problemas de má
oclusão, assinale (V) para verdadeiro e (F) para
falso e, em seguida, assinale a alternativa que
contém a sequência correta.
( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Resultados do SB Brasil (2003) indicam que
aos 05 anos de idade a maioria da população
apresenta oclusão normal ou anomalias
leves, sendo a região Sul a que tem pior
índice.
A Organização Mundial da Saúde recomenda
que seja obrigatório o tratamento das
anormalidades dento-faciais na faixa etária de
15 a 19 anos de idade.
Dos principais fatores de risco para as más
oclusões, a maioria poderia ser evitada.

F – F – F.
F – V – V.
V – F – V.
V – V – V.
F – F – V.

Questão 49
O Ministério da Saúde, por meio do Pacto de
Indicadores da Atenção Básica, redefiniu em 2006
para a área de saúde bucal dois indicadores
principais e dois indicadores complementares, que
constituem
um
instrumento
nacional
de
monitoramento e avaliação das ações e serviços de
saúde bucal referentes à atenção básica. São eles
(A)
média de atividades educativas em grupos e cobertura
de aplicação tópica de flúor individual; média de visitas
domiciliares
e
proporção
de
procedimentos
odontológicos especializados em relação às ações
odontológicas individuais.
(B)
cobertura
de
primeira
consulta
odontológica
programática e cobertura da ação coletiva de
escovação
dental
supervisionada;
média
de
procedimentos odontológicos básicos individuais e
proporção
de
procedimentos
odontológicos
especializados em relação às ações odontológicas
individuais.
(C)
cobertura de consultas odontológicas por linhas de
cuidados e atividades educativas em grupos; média de
visitas domiciliares e procedimentos odontológicos
individuais.
(D)
cobertura de domicílios visitados pela ESB e cobertura
da ação coletiva de escovação dental supervisionada;
atividades educativas em grupos e cobertura de
primeira consulta odontológica programática.
(E)
cobertura de primeira consulta programática e
cobertura da ação coletiva de aplicação tópica de flúor;
atividades educativas em grupos e média de visitas
domiciliares.
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Questão 50
De acordo com a classificação dos artigos médicoodontológicos em críticos, semi-críticos e não
críticos, e baseando no que é definido pela
resolução RE n.2.606 de 11 de agosto de 2006,
assinale a alternativa correta.
(A)
Artigos críticos são artigos ou produtos que entram em
contato com a pele não íntegra ou a mucosa íntegra,
necessitando de esterilização ou de desinfecção de alto
nível, com a utilização de álcool a 70%, por exemplo,
para ter garantida a qualidade de seu múltiplo uso.
(B)
Artigos semi-críticos são artigos ou produtos que
entram em contato com a pele não íntegra ou a mucosa
íntegra, necessitando de esterilização ou de
desinfecção de alto nível, com a utilização de álcool a
70%, por exemplo, para ter garantida a qualidade de
seu múltiplo uso.
(C)
Artigos críticos são artigos ou produtos utilizados em
procedimentos invasivos com penetração de pele e
mucosas adjacentes, necessitando de esterilização ou
de desinfecção de alto nível, com a utilização de álcool
a 70%, por exemplo, para ter garantida a qualidade de
seu múltiplo uso.
(D)
Artigos semi-críticos são artigos ou produtos que
entram em contato com a pele não íntegra ou a mucosa
íntegra, necessitando de esterilização ou de
desinfecção de alto nível, com a utilização de aldeídos
ou de ácido peracético, para ter garantida a qualidade
de seu múltiplo uso.
(E)
Artigos semi-críticos podem passar somente por
desinfecção de médio nível para terem garantida a
qualidade de seu múltiplo uso, podendo-se utilizar para
isso o álcool a 70%.
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