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b.

c.

d.

e.

Por falta de regulamentação de lei
complementar,
o
servidor
público
estatutário não faz jus ao benefício
Aposentadoria Especial.
Os Ministros de Estado serão escolhidos
dentre brasileiros maiores de trinta e cinco
anos, e no exercício pleno de seus direitos
civis.
A lei complementar estabelecerá o
procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social, mediante justa e prévia
indenização em dinheiro, ressalvados os
casos previstos na Constituição Federal.
É vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, recusar
fé aos documentos públicos e particulares,
conforme previsão da Magna Carta.

( )

Nas luxações anteriores irredutíveis da
ATM, como última tentativa de redução,
indica-se condilectomia bilateral.
A
pseudoartrose
é
uma
das
complicações que ocorre em uma fratura
mandibular.

( )

Assinale a sequência correta.
a.
b.
c.
d.
e.

F,
F,
V,
F,
V,

V, V,
F, V,
F, F,
F, V,
V, F,

F.
F.
V.
V.
F.

QUESTÃO 33
Em relação aos conhecimentos anatômicos do
nervo trigêmeo, é correto afirmar.
a.
b.
c.
d.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
e.

O nervo trigêmeo apresenta três ramos:
maxilar inferior, maxilar superior e
oculomotor.
O nervo trigêmeo é um nervo misto, com
raízes independentes, uma sensitiva e
outra motora.
O ramo oculomotor do nervo trigêmeo
divide-se em nasociliar, frontal e lacrimal.
O ramo oculomotor do trigêmeo emerge
no crânio pelo forame grande e redondo
do esfenoide, dando origem ao plexo
interno e plexo externo.
O ramo maxilar inferior do trigêmeo se
divide em dois ramos motores.

QUESTÃO 34
Após uma exodontia, ocorreu um caso de
alveolite úmida.
Nesse caso deve-se:
QUESTÃO 31
A sialorreia que se apresenta na luxação da
ATM é provocada por:
posição anormal do mento (para baixo e
a.
para frente).
b. distúrbios funcionais da mastigação.
sensação de dor na tentativa de fechar a
c.
boca.
d. dificuldade de deglutição.
distúrbios funcionais da fonação.
e.
QUESTÃO 32
Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F
para as falsas.
( ) A fratura de Lannelongue é também
chamada de disjunção craniofacial.
( ) A fratura facial, em que o osso se rompe
em numerosos pedaços, denomina-se
fratura múltipla.

a.
b.
c.
d.
e.

fazer uma curetagem para remoção de
corpos estranhos.
irrigar com soro fisiológico.
realizar antibioticoterapia.
não realizar sutura.
colocar curativo obtundente com pasta à
base de ZOE.

QUESTÃO 35
Podem ser sinais clínicos de um choque
anafilático.
I.
II.
III.
IV.
V.

Perda do tônus vasomotor.
Aumento de pressão.
Cianose.
Edema generalizado.
Queda de pressão.

Assinale
a
alternativa
corretamente estes sinais.

que

apresenta

Apenas I e III estão corretos.
Apenas I, III, IV e V estão corretos.
Apenas I, II, III e IV estão corretos.
Apenas I, III e V estão corretos.
Apenas I, IV e V estão corretos.

QUESTÃO 36
A xerostomia pode ocorrer como uma
complicação ocasionada após a anestesia do
nervo lingual.
Nesse
caso,
ocorre
uma
insensibilização de qual nervo?
a.
b.
c.
d.
e.

eventual

Alveolar inferior.
Mentoniano.
Bucal.
Corda do tímpano.
Orbital.

QUESTÃO 37
Em relação às medidas preventivas e
diagnósticas da doença periodontal, assinale a
alternativa correta.
a.
b.

c.
d.
e.

O trauma oclusal pode desencadear
defeitos ósseos angulares.
Quanto ao grau de mobilidade dental,
pode-se afirmar que a mobilidade de grau
I representa uma perda óssea de 2/3 da
área de furca.
Fatores sistêmicos não influenciam no
desenvolvimento da doença periodontal.
O trauma oclusal não pode desencadear
bolsa infraóssea.
O cálculo representa o fator etiológico
mais significativo na doença periodontal.

QUESTÃO 38
Sobre o cálculo dental, assinale a afirmativa
correta.
a.
b.
c.

d.

e.

Radiograficamente
pode-se
sempre
diagnosticar o cálculo subgengival.
O principal componente do cálculo é o
potássio.
O cálculo supragengival aparece mais nas
regiões
vestibulares
dos
incisivos
inferiores.
O cálculo subgengival tem coloração
amarelada ou branca, sendo mais comum
nas áreas vestibulares.
O cálculo subgengival acomete mais as
superfícies dentárias proximais e linguais.

QUESTÃO 39
"A interferência na marcha de qualquer doença
pode ser considerada a interposição das
barreiras em diferentes etapas de seu
desenvolvimento" (CHAVES,1986).
Segundo o autor, essas etapas, nas quais se
pode intervir, são denominadas "Níveis de
Prevenção".
Com base nessa informação, assinale V para
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( )

( )
( )

( )
( )

A confecção de mantenedores de
espaço pertence ao 5º nível de
prevenção.
O saneamento básico pertence ao 2º
nível de prevenção.
A
fluoretação
das
águas
de
abastecimentos pertence ao 2º nível de
prevenção.
Uma restauração de amálgama classe II
pertence ao 4º nível de prevenção.
A aplicação de selante pertence ao 2º
nível.

Assinale a sequência correta.
a.
V, V, F, F, V.
b. F, V, F, V, F.
c.
F, F, V, F, F.
d. V, V, V, F, F.
e.
V, F, F, F, F.
QUESTÃO 40
Sobre o Cisto Dentígero, assinale a alternativa
incorreta.
a.
As localizações mais comuns do cisto
dentígero são as regiões de terceiro molar
inferior e do canino superior.
b. É um tipo de cisto odontogênico muito
comum.
c.
Clinicamente, na maioria dos casos, os
sintomas estão ausentes com a erupção
retardada de um determinado dente, sendo
o principal indício da possível formação
desse cisto.
d. Radiograficamente se apresenta como
uma radioluscidez, geralmente unilocular,
associada à coroa de um dente não
erupcionado.
e.
Histologicamente, a parede do tecido
conjuntivo fibroso de suporte do dente é
forrada
por
epitélio
escamoso
estratificado, e um aspecto importante é o
fato de o revestimento epitelial ser
ceratinizado.
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a.
b.
c.
d.
e.
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QUESTÃO 41
Pode-se considerar como procedimento
indicado para se conseguir uma adequada
forma de conveniência para um preparo
cavitário:
a.
b.
c.
d.
e.

a cauda de andorinha.
a resistência do material restaurador.
a confecção de canaletas.
as margens do preparo estarem
localizadas em áreas de relativas
resistências à cárie.
o acesso da instrumentação da caixa
oclusal.

a.
b.
c.
d.
e.

QUESTÃO 45
Os programas preventivos
algumas regras. Analise-as.

b.

c.
d.

e.

O condicionamento ácido é importante
para que não ocorra a dissolução seletiva
do
esmalte,
resultando
no
não
aparecimento de microporosidades.
A utilização do ataque ácido veio para
solucionar os problemas normalmente
verificados com restaurações de resina,
ou seja, a infiltração marginal e o
manchamento.
Os prismas de esmalte podem ser
dissolvidos tanto no centro quanto na
periferia.
O condicionamento ácido do esmalte é
uma técnica muito efetiva que promove
um aumento na adesão mecânica da
resina ao dente.
O esmalte condicionado tem uma alta
energia de superfície.

QUESTÃO 43
Em relação às resinas compostas híbridas, é
correto afirmar que elas apresentam
resistência à:
a.
b.
c.
d.
e.

compressão igual à das resinas
convencionais.
tração
menor
que
as
resinas
convencionais.
compressão
menor
que
as
microparticuladas.
tração maior que as microparticuladas.
compressão menor que à das resinas
convencionais.

QUESTÃO 44
A ordem de classificação para a deformação
permanente, quando os elastômeros nãoaquosos para moldagem são submetidos a uma
deformação por compressão, é:

devem

seguir

I. Total dependência do atendimento
clínico, realizando somente ações
eventuais e isoladas.
II. Continuidade, evitando ações isoladas e
eventuais.
III. Não dependência do atendimento
clínico, atuando coletivamente.
IV. Cobertura populacional, concentrando
os esforços nas estratégias que
viabilizam o alcance da comunidade.

QUESTÃO 42
Sobre os conhecimentos da técnica do ataque
ácido e suas propriedades, assinale a
alternativa incorreta.
a.

silicona por condensação, silicona por
adição, poliéter e polissulfeto.
silicona por adição, silicona por
condensação, poliéter e polissulfeto.
alginato, silicona por condensação,
poliéter e polissulfeto.
silicona por adição, alginato, polissulfeto e
poliéter.
poliéter, silicona por adição, polissulfeto e
silicona por condensação.

Com base nessas regras, assinale a alternativa
correta.
a.
b.
c.
d.
e.

Apenas II, III e IV estão corretas.
Apenas III e IV estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Apenas I e IV estão corretas.
Apenas II e IV estão corretas.

QUESTÃO 46
O levantamento epidemiológico em odontologia
constitui uma avaliação da (o):
a.
b.
c.
d.
e.

total de superfícies restauradas em
relação ao gasto total com odontologia.
presença das doenças bucais e suas
dimensões na população.
proporção de equipes de saúde bucal e a
demanda da população.
relação do número de dentes sadios por
habitante.
número de atendimento da população na
rede pública.

QUESTÃO 47
Qual a concentração de fluoreto de sódio para
bochechos diários, com orientação, para
diminuição de cáries?
a.
b.
c.
d.
e.

2%
0,15%
0,02%
0,09%
9%

a.
b.

c.

d.
e.

Nos jovens, a quantidade de flúor no
sangue é maior que nos adultos.
A utilização de flúor na água de
abastecimento pelo indivíduo, durante a
formação do dente, não influencia sua
morfologia e tamanho.
Em cidades com clima quente, a
quantidade de flúor na água de
abastecimento deve ser menor do que em
cidades frias.
O flúor ingerido é excretado somente pela
saliva e urina.
O flúor sistêmico não interage com a
hidroxiapatita, mas ocorre com o flúor que
atua localmente.

QUESTÃO 49
Sobre o processamento radiográfico, assinale a
alternativa correta.
a.
b.
c.
d.
e.

O banho intermediário remove os cristais
de prata não sensibilizados aos raios X.
O banho intermediário remove compostos
químicos do fixador que podem manchar a
radiografia.
A solução fixadora é alcalina.
A solução fixadora neutraliza a ação ácida
da solução reveladora.
O revelador amolece a gelatina e afeta
somente os sais de prata metálica que
foram sensibilizados aos raios X.

QUESTÃO 50
Sobre a anatomia radiográfica dento-maxilomandibular, assinale a alternativa correta.
a.
b.

c.
d.
e.

A linha miloióidea é uma área côncava
situada na face lingual da mandíbula.
A tuberosidade representa o limite
posterior
da
apófise
alveolar
e,
radiograficamente, acha-se limitada por
uma linha radiopaca de concavidade
superior que representa a união das
corticais bucal e palatina.
O canal nasolacrimal é identificado como
uma área radiolúscida, próxima aos
molares inferiores.
A apófise alveolar é uma imagem
radiolúscida, localizada acima dos ápices
radiculares.
O hâmulo pterigóideo é situado entre o
canino e o incisivo lateral superior.

QUESTÃO 51
Pode-se indicar como técnicas intrabucais com
bloqueio troncular do nervo maxilar.
I.
II.
III.
IV.

Técnica de Chervrier
Técnica de Labat
Técnica de Carrea
Técnica de Rahausen

Com base nessas
alternativa correta.
a.
b.
c.
d.
e.

técnicas,

assinale

a

Apenas II e III estão corretas.
Apenas I, III e IV estão corretas.
Apenas II e IV estão corretas.
Apenas III e IV estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.

QUESTÃO 52
Silano é:
a.
b.
c.
d.
e.

cimento provisório.
material de moldagem.
cimento definitivo.
agente de união.
material restaurador.

QUESTÃO 53
Quanto ao preparo de uma coroa total de
porcelana, pode-se afirmar, acerca da retenção,
que:
a.
b.
c.
d.
e.

a retenção aumenta à medida que a
inclinação das paredes aumenta de 0° a
10°.
quanto maior a superfície do preparo,
menor a retenção.
para se ter uma boa retenção é
necessário que as paredes sejam
paralelas ou ligeiramente cônicas.
a retenção se deve ao afastamento da
parede axial do preparo com a superfície
interna da restauração.
é ideal que o preparo tenha uma
inclinação final de 30° entre paredes
opostas.

QUESTÃO 54
De acordo com a inserção e a trajetória que
seguem no tecido, os feixes de fibras gengivais
podem ser divididos em quais grupos?
a.
b.
c.
d.

Fibras horizontais, fibras apicais e fibras
transeptais.
Fibras circulares, fibras dentogengivais,
fibras
dentoperiosteais
e
fibras
transeptais.
Fibras transeptais, fibras horizontais,
fibras apicais e fibras oblíquas.
Fibras horizontais, fibras circulares, fibras
dentogengivais e fibras transeptais.
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QUESTÃO 48
Sobre o flúor, assinale a alternativa correta.
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Fibras circulares, fibras oblíquas, fibras
horizontais.

a.

QUESTÃO 55
Quanto ao uso da solução anestésica indicada
para hipertensos e diabéticos, assinale a
alternativa correta.

b.

e.

a.
b.
c.
d.
e.

xilocaína 2%
scandicaine 2%
novocol 100
neocaína 5%
citocaína 3%

QUESTÃO 56
Sobre como se proceder em um tratamento de
urgência de um choque anafilático, assinale V
para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas.
( )
( )
( )
( )
( )

Oxigenoterapia.
Aplicação de soro glicosado.
Fazer, por via intramuscular, uma ampola
de Serpasol.
Colocar o paciente em decúbito dorsal.
Aplicação de lisochoque IM.

Assinale a sequência correta.
a.
b.
c.
d.
e.

F, V, V, F, F.
V, V, F, V, F.
F, V, F, F, V.
V, F, F, V, V.
V, V, F, V, V.

QUESTÃO 57
Sobre as propriedades físicas, químicas e
biológicas dos materiais protetores do complexo
dentina-polpa, é correto afirmar.
a.
b.
c.
d.
e.

O óxido de zinco e eugenol apresentam
propriedade bacteriostática, sedativa para
a polpa e alta resistência à compressão.
O cimento de fosfato de zinco caracterizase por baixa resistência, bom selamento
marginal e baixa toxidade.
O cimento de óxido de zinco e eugenol
agem na interrupção do metabolismo
bacteriano.
O cimento de policarboxilato de zinco
apresenta resistência à tração superior à
do fosfato de zinco.
O fosfato de zinco apresenta baixa
solubilidade.

QUESTÃO 58
A forma de contorno de uma caixa oclusal de
uma cavidade de Classe II, em amálgama,
segundo Black, pode ser descrita como:

c.
d.
e.

1/2 de
relação à
cúspides.
1/3 de
relação à
cúspides.
1/4 de
relação à
cúspides.
1/5 de
relação à
cúspides.
2/3 de
relação à
cúspides.

abertura vestibulolingual em
distância entre os vértices de
abertura vestibulolingual em
distância entre os vértices de
abertura vestibulolingual em
distância entre os vértices de
abertura vestibulolingual em
distância entre os vértices de
abertura vestibulolingual em
distância entre os vértices de

QUESTÃO 59
Pode-se indicar
antipirética:
a.
b.
c.
d.
e.

como

droga

analgésica-

pirazolônicos.
indometacina.
opiáceo.
derivados do ácido antranílico.
derivados dos arialcanoides.

QUESTÃO 60
Sobre os músculos da mastigação, é correto
afirmar.
a.
b.
c.
d.
e.

O músculo pterigóideo movimenta a
mandíbula para baixo e para trás.
O feixe superior do músculo masseter
promove a protrusão da mandíbula.
O músculo masseter, juntamente com o
temporal, atuam no movimento de
lateralidade.
O músculo masseter atua somente na
retrusão.
O músculo pterigóideo medial é elevador
mandibular.
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