
 

CONCURSO PÚBLICO SERRA TALHADA 
ODONTÓLOGO ESTOMATOLOGISTA  - 1 - 

 

Andando há 40 anos por este país, catando dinheiro 
para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. Acreditar 
na terra, no homem, na chuva, na benção, na semen-
te, no fruto, no coração, na mente… na inteligência. 
Aprendi, com o meu povo, que quando uma coisa 
está muito séria, o melhor que se faz é brincar com 
ela. E, naquelas tardes terríveis, sozinho num quarto 
de hotel, esperando a hora do show, eu comecei a 
desenhar o país dos meus sonhos. Um país onde 
cada lavrador tenha um par de bois para puxar seu 
arado e que de tarde, ao voltar para casa, encontre 
um par de filhos o esperando e à noite quando for 
dormir, tenha um par de pernas para amar; no país 
dos meus sonhos, todo pobre vai comer, todo hospital 
terá remédios, todo aluno terá colégio, todo professor 
ganhará um salário decente e todo policial apenas 
prenderá os bandidos, em vez de os ajudar a matar e 
a roubar; no país dos meus sonhos todo cego vai ver, 
todo surdo vai ouvir e todo mudo vai ver e ouvir coi-
sas tão lindas que nem será preciso dizer nada; no 
país dos meus sonhos a integração do homem com a 
natureza será tanta que eu chego a imaginar uma 
árvore dizendo a um homem: “Você me tratou tão 
bem, foi tão legal comigo, que eu gostaria de me 
transformar na mesa da sua casa, nas cadeiras onde 
sua família sentará, no berço do seu filho”. No país 
dos meus sonhos, o homem branco, afinal, vai desco-
brir que o coração do negro é do tamanho do seu e o 
sangue da mesma cor. O país dos meus sonhos um 
dia será verdade. E ele será tão feliz que nem vai pre-
cisar de mim para fazer rir um pouco. Não faz mal. Eu 
perco o emprego, mas não perco o meu sonho. Boa 
noite. 
CHICO ANYSIO.  

http://sitenotadez.net/cronicas/ 
 
1) O termo destacado abaixo possui valor de um sin-
tagma que se encontra na alternativa: 
 
“todo mudo vai ver e ouvir coisas tão lindas que nem 
será preciso dizer nada.” 
 
A) O dinheiro que está em cima do móvel é meu; 
B) Esta é a casa a que fiz referência; 
C) Gosto da mulher que tu és; 
D) Os candidatos cujas provas foram entregues po-
dem sair; 
E) O desejo de quanto quero ser aprovado não é 
muito. 
 
2) A relação sintática, em destaque, no fragmento  
abaixo é a mesma da alternativa: 
 
“Eu perco o emprego, mas não perco o meu so-
nho.” 
 
A) Quando uma coisa está muito séria, o melhor é 
brincar com ela; 
 

B) Todo professor ganhará um salário decente e todo 
policial apenas prenderá os bandidos; 
C) Eu chego a imaginar uma árvore dizendo a um 
homem: “Você me tratou tão bem, foi tão legal co-
migo; 
D) Ele será tão feliz que nem vai precisar de mim; 
E) Andando há 40 anos por este país, catando dinhei-
ro para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. 
 
3) O fragmento destacado abaixo possui diretrizes 
sintáticas de: 
 
“No país dos meus sonhos a integração do homem 
com a natureza será tanta que eu chego a imaginar 
uma árvore dizendo a um homem.” 
 
A) Um complemento nominal; 
B) Uma oração consecutiva; 
C) Uma oração causal; 
D) Uma oração comparativa; 
E) Um complemento verbal. 
  
4) A alternativa CORRETA quanto à gramática nor-
mativa se encontra na alternativa: 
 
A) A coerência gramatical permanece a mesma se for 
acrescida a palavra “atrás” em: “Andando há 40 anos 
atrás” assim como ocorrem em: “eu nasci há 10 mil 
anos atrás”; 
B) As vírgulas em “no homem, na chuva, na benção, 
na semente, no fruto, no coração, na mente” são em-
pregadas pela mesma regra do fragmento “E, naque-
las tardes terríveis, sozinho num quarto de hotel”; 
C) Ao substituir a palavra onde em “Um país onde” 
por “aonde” o enunciado permanece em conjuntura 
com a gramática normativa; 
D) O verbo “haver” empregado no primeiro período, 
possui mesma função do verbo em: “ Há vários alu-
nos aqui”; 
E) O sujeito do aprender em “Aprendi, com o meu 
povo” é classificado como elíptico. 
 
5) Depreende-se da charge abaixo: 
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I. A expressão da poupança completa o nome rendi-
mento, sendo classificado como complemento nomi-
nal. 
II. “À taxa Selic” possui características de um comple-
mento verbal, conjunturado ao verbo de forma indire-
ta. 
III. A omissão do acento grave deixa o enunciado com 
as diretrizes gramaticais. 
 
Está CORRETA a alternativa:  
 
A) II; 
B) I e II; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I.  
 
6) Assinale a alternativa que melhor completa os es-
paços em branco do fragmento. 
 
“ A ..................... é um ......................... que atinge a 
boa parte dos brasileiros. Dessa forma, as comidas 
devem ser ........................ para que este problema 
seja controlado e a ..................... de sal este-
ja ..................... controle.” 
 
A) Hiper-tensão – mal – insossa – taxa – sob; 
B) Hipertenção – mau – insoça – taxa – sobre; 
C) Hipertensão – mal – insossa – taxa – sob;   
D) Hipertenção – mau – inçossa – tacha – sobre; 
E) Ipertensão – mal – inçoça – tacha – sob. 
 
7) A alternativa em que NÃO foi obedecida às regras 
de concordância é: 
 
A) Fui eu quem falou sobre o seu caso; 
B) Devem haver mais pessoas com cursos de nível 
superior no futuro; 
C) 80% da população brasileira assistiu ao final dos 
campeonatos regionais; 
D) A multidão de fanáticos torcedores aplaudiram 
seus times; 
E) As provas terminarão ao meio dia e meia hora.  
 
8) Observe as placas a seguir: 
 

 
 
 

 
 
I. As partículas “se” presente nos enunciados possu-
em mesmas classificações gramaticais. 
II. Há incoerência gramatical nos dois enunciados, 
haja vista que, os verbos de ambas as placas devem 
estar no plural. 
III. Há incoerência gramatical apenas na placa I, haja 
vista que a partícula “se” apassiva o sujeito e na placa 
II indetermina o sujeito. 
IV. O sujeito da primeira placa é “apartamentos”. E o 
sujeito da segunda placa é “profissionais”.   
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e IV; 
B) II e IV; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I e II. 
 
9) A alternativa que preenche CORRETAMENTE o 
enunciado abaixo se encontra: 
 
I. Com os olhos fixos no rei o servo falou: .............. 
......................... irá ao Brasil. 
II. Logo a notícia se espalhou e chegou distorcida ao 
Brasil, onde se comentava que o príncipe visitaria 
esta Terra, onde falavam que ......................                                
................ chegaria em breve. 
III. É sabido que em breve o Papa visitará o Brasil. Ao 
mencionar o nome do sacerdote indiretamente, deve-
se dizer ........................................ 
 
A) Sua majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
B) Vossa majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
C) Vossa majestade -  Vossa alteza – Vossa onipo-
tência; 
D) Vossa majestade – Sua alteza – Sua santidade; 
E) Sua majestade – Vossa alteza – Vossa santidade. 
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10) Transpondo o enunciado abaixo para o plural ob-
tem-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Ex-guardas-costas mantém polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
B)  Os ex-guardas-costas manteem polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
C) Ex-guarda-costas mantéem polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
D) Os ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
E) Ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson. 

11) Na lei Orgânica são expostas no Art. 18 as obri-
gações dos Vereadores do Município de Serra Talha-
da (PE). Sobre este assunto analise as proposições 
abaixo: 
 
I. Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer 
de sua renúncia e afastá-los, definitivamente, do exer-
cício do cargo, nos termos desta Lei. 
II. Conceder licença, para afastamento, ao Prefeito, 
ao Vice-Prefeito e aos Vereadores. 
III. Votar moção de censura pública ou mérito aos 
Secretários Municipais, representantes do poder pú-
blico, e aos demais cidadãos em relação ao desem-
penho de suas funções. 
IV. Autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município 
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 
V. Autorizar a referendo e convocar plebiscito, exceto 
os casos previstos nesta Lei. 
 
A) Estão corretas apenas a I, II e III; 
B) Estão corretas apenas a II e IV; 
C) Estão corretas apenas a III, IV e V; 
D) Todas as alternativas estão corretas; 
E) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
12) As ações do Governo Municipal na Educação de 
Serra Talhada receberam o reconhecimento 
__________, a Medalha ______________________. 

O Cerimonial de entrega da premiação aconteceu no 
Centro de Convenções em Olinda - PE, no dia 28 de 
abril de 2012. A secretaria Municipal de Educação 
esteve representada pelo Sr. Joaquim Alves da Silva, 
que assume a Pasta da Diretoria de Planejamento.  
 
A) Do Instituto Tiradentes de Minas Gerais; Instituição 
nota 10; 
B) Do Ministério da Educação e Cultura; Instituição 
nota 10; 
C) Do ENEAD; Jovens Talentos; 
D) Do Ministério da Educação e Cultura; Amigos da 
Escola; 
E) Do Instituto Tiradentes de Minas Gerais; Presiden-
te Tancredo Neves - Mérito Educação. 
 
13) Sobre os ilustres nomes que comandaram o Mu-
nicípio de Serra Talhada (PE), alguns se destacam, 
começando as jornadas políticas com o Barão do Pa-
jeú em 1892, até os dias de hoje. Qual desses senho-
res abaixo citados obtiveram o mandato maior: 
 
A) Hildo Pereira de Menezes; 
B) Sebastião Andrade Oliveira; 
C) José Ferdinando Feitosa; 
D) Augusto César E. de Carvalho; 
E) N.D.A. 
 
14) Serra Talhada (PE) é bastante conhecida como a 
Capital do Xaxado, mas também por ter grandes per-
sonagens históricos talhadenses. Sobre estes nativos 
de Serra Talhada é INCORRETO afirmar: 
 
I. Agamenom Magalhães - Ministro da Justiça e do 
Trabalho no Governo Vargas, Interventor e depois 
Governador de Pernambuco, considerado um dos 
grandes “estadista” da política nacional. 
II. Solidônio Leite - Instrumentista, considerado um 
dos maiores do mundo. 
III. Moacir Santos – Filósofo. 
IV. Arnoud Rodrigues - Ator, escritor, humorista, com-
positor e cantor. 
V. Virgolino Ferreira da Silva (Lampião) - Figura em-
blemática que trafega entre o bem e o mal. Conside-
rado o rei do Cangaço, Lampião “reinou” nos sertões 
de 1922 até 1938 quando foi morto numa emboscada 
em Sergipe. Considerado herói por alguns e bandido 
por outros, escreveu uma das principais páginas da 
história do Nordeste e do Brasil. 
 
A) Estão corretas apenas a I, II e III; 
B) Estão corretas apenas a II e III; 
C) Estão corretas apenas a I, IV e V; 
D) Estão corretas apenas a III, IV e V; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
15) As melhores Secretarias Municipais de Educação 
do Brasil foram homenageadas durante o Congresso 
Nacional da Educação Pública Municipal, em Santa 
Catarina. A educação de Serra Talhada (PE) está 
incluída entre as cem e recebe o 10º Prêmio Educa 
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Brasil, na pessoa do secretário Israel Silveira. A Se-
cretaria de Educação de Serra Talhada (SEST) obte-
ve tal premiação devido a: 
 
A) O trabalho de inclusão e melhoria da qualidade do 
ensino e a política de valorização dos professores; 
B) Melhor estrutura física e equivalente aproveitamen-
to do corpo docente da mesma; 
C) Mais alto percentual de capacitação profissional no 
programa de treinamento de mídias digitais; 
D) Terceira colocação nas Olimpíadas Nacionais de 
Ciências Exatas e suas Tecnologias; 
E) Segundo lugar Nacional no ENEM, nas escolas 
públicas. 
 
16) Antonio Palocci anunciou a saída da casa civil e 
foi o primeiro ministro do governo da presidente Dilma 
Rousseff a deixar o cargo. O ex-chefe da Casa Civil 
anunciou sua saída no dia 7 de junho de 2011, quan-
do foram divulgadas denúncias de que seu patrimônio 
aumentou 20 vezes em quatro anos, entre 2006 e 
2010. Depois da renúncia de Palocci, quem assumiu 
seu lugar: 
 
A) Paulo Bernardo; 
B) Gleisi Hoffman; 
C) Moreira Franco; 
D) Helena Chagas; 
E) Celso Amorim. 
 
17) O primeiro 7 de Setembro, Dia da Independência, 
da presidente Dilma Rousseff foi marcado por protes-
tos em Brasília. Esta manifestação ocorreu a partir de 
mobilizações das pessoas nas redes sociais. Sobre 
esta manifestação é CORRETO afirmar: 
 
A) Foi uma Marcha a favor da Independência das mu-
lheres e contra o machismo; 
B) Foi denominada Marcha Contra a Corrupção; 
C) Foi uma movimentação contra a homofobia; 
D) Foi organizado por jovens, contra as drogas; 
E) Foi uma manifestação em combate ao câncer de 
mama. 
 
18) Começou tímida na Tunísia, ainda no final de 
2010. Logo uma onda varreu o Oriente Médio e o nor-
te da África. A revolta pelo fim dos regimes autoritá-
rios tomou conta de países. Sobre essas revoltas co-
nhecidas como Primavera Árabe, responda: Qual di-
tador foi derrubado pelo povo primeiro: 
 
A) Hosni Mubarak; 
B) Muamar Kadafi; 
C) Zine El Abidine Bem Ali; 
D) Abdullah Saleh; 
E) Rei Hamed. 
 
19) Sobre as atuações do IPHAN em Pernambuco, 
analise as proposições abaixo: 
 
 

I. No município de Jaboatão dos Guararapes, execu-
tou-se obra de preservação na Igreja Nossa Senhora 
dos Prazeres. 
II. Na cidade de Goiana, foi restaurada a Igreja Nossa 
Senhora do Amparo, após trabalho emergencial. 
III. Com a participação dos monges carmelitas na 
contratação de mão-de-obra, a cobertura e as esqua-
drias da nave do Convento de Santo Alberto foram 
restauradas. 
IV. Em Igarassu, a Igreja de São Cosme e São Dami-
ão teve sua rede elétrica refeita, ganhando nova ilu-
minação, obras de recuperação do piso e da cobertu-
ra, com recursos e supervisão do IPHAN. 
V. Em Olinda a igreja abacial do Mosteiro São Bento 
teve seus elementos artísticos restaurados, sobretudo 
o altar-mor; em operação que durou sete meses, en-
volvendo 30 profissionais. 
 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I, III e V; 
B) Apenas II, IV e V; 
C) Apenas III, IV e V; 
D) Apenas I e II; 
E) I, II, III, IV e V. 
 
20) União para promover os estados do Nordeste no 
país e no exterior. Essa foi a tônica do discurso do 
secretário de Turismo de Pernambuco, Silvio Costa 
Filho, na apresentação, no Recife (PE), sobre os pre-
parativos dos estados nordestinos para a Copa de 
2014. A platéia é composta por empresários brasilei-
ros e estrangeiros que participam do Encontro Inter-
nacional de Investimentos Imobiliários e Turísticos do 
Nordeste Brasileiro. 
 
Qual das alternativas abaixo é uma cidade do Nor-
deste brasileiro que NÃO sediará a Copa do Mundo 
de 2014: 
 
A) Salvador; 
B) Recife; 
C) Natal; 
D) Ceará; 
E) Maceió. 

21) O diagnóstico equivocado de lesões periapicais 
na região do dente 16 é evitado por meio de um teste 
de vitalidade pulpar e conhecimento da anatomia lo-
cal, pois na radiografia periapical, sobreposta às raí-
zes pode estar: 
 
A) Cavidade nasal; 
B) Arco zigomático; 
C) Fossa canina; 
D) Tórus palatino; 
E). Seio maxilar. 
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22) O termo “envolvimento de furca” refere-se à inva-
são da bifurcação e trifurcação de dentes multirradi-
culares pela doença periodontal. Durante um exame 
clínico, observando-se uma lesão de furca no ele-
mento 27, caracterizada por uma perda óssea total 
com uma abertura de lado a lado da furca, sabe-se 
que, de acordo com a classificação, corresponde ao 
grau: 
 
A) 1; 
B) 2; 
C) 3; 
D) 4; 
E) 5. 
 
23) O pênfigo vulgar é uma doença sistêmica que 
pode acometer a mucosa oral, sendo considerado de 
origem: 
 
A) Infecciosa oportunista; 
B) Neoplásica; 
C) Autoimune; 
D) Infectocontagiosa; 
E) Idiopática. 
 
24) Os nervos anestesiados na técnica anestésica 
pterigomandibular são: 
 
A) Alveolar inferior, bucal e labial; 
B) Alveolar inferior, bucal e lingual; 
C) Alveolar posterior, lingual e labial; 
D) Alveolar inferior, labial e lingual; 
E) Alveolar posterior, bucal e lingual. 
  
25) Uma grande variação de formulações de óxido de 
zinco e eugenol está disponível para o uso, com indi-
cação para restaurações temporárias ou forradores 
de cavidades, por exemplo. Os cimentos a base de 
óxido de zinco e eugenol são contra indicados em 
associação com materiais odontológicos do tipo:  
 
A) Amálgama; 
B) Cimento de hidróxido de cálcio; 
C) Fosfato de zinco; 
D) Resina composta fotopolimerizável; 
E) Ionômero de vidro convencional. 
 
26) Em um levantamento epidemiológico de prevalên-
cia de cárie entre indivíduos de 12 anos de uma de-
terminada região, foi encontrado o CPO-D de 4. Se-
gundo a OMS, esse valor caracteriza uma prevalên-
cia: 
 
A) Muito baixa; 
B) Baixa; 
C) Média; 
D) Alta; 
E) Muito alta. 
 
27) Na clínica odontológica, o cirurgião-dentista deve-
rá apresentar uma atenção duplicada durante o aten-

dimento a uma gestante, tendo em vista que ele pas-
sa a ser responsável não só pela saúde da paciente 
como também do feto. Nesse sentido, a prescrição de 
medicamentos para essas pacientes deve ser cuida-
dosamente estudada e considerados os possíveis 
efeitos sobre o feto. Sobre a prescrição de medica-
mentos para pacientes gestantes, analise as afirmati-
vas a seguir: 
 
I. Os ansiolíticos, quando utilizados no primeiro tri-
mestre da gravidez, podem causar defeitos congêni-
tos como malformações do tipo: lábio leporino, assi-
metria da face e, ainda, determinar abortamentos. 
II. Os principais antibióticos contra indicados são o 
grupo das tetraciclinas pela probabilidade de causar 
escurecimento dos dentes, hipoplasia do esmalte 
dentário e anormalidades do crescimento ósseo do 
feto. 
III. Os antibióticos de uso mais seguro são os do gru-
po da penicilina e cefalosporinas, enquadradas na 
categoria B segundo a classificação da Federal Drugs 
and Foods Administration – FDA. 
IV. A prilocaína é o anestésico local de escolha por 
garantir o menor risco de quadros de metemoglobina 
e cardiotoxicidades, além de apresentar metaboliza-
ção hepática três vezes mais rápida que os demais. 
V. O ácido acetil salicílico não se associa a malforma-
ções, porém, no final da gestação, este fármaco pare-
ce se relacionar com o prolongamento do parto, au-
mento do sangramento e do índice de prematuridade. 
 
A quantidade de itens CORRETOS é igual a: 
 
A) 1; 
B) 2; 
C) 3; 
D) 4; 
E) 5. 
 
28) Em condições normais, os envoltórios naturais do 
dente (esmalte e cemento), protegem e isolam a den-
tina e a polpa dental da agressão por parte de bacté-
rias e seus produtos. Contudo, em situações que o-
correm a perda desses tecidos, é criado um potencial 
para invasão do tecido pulpar por bactérias, e a con-
sequente instalação de um processo infeccioso. Ana-
lise os itens a seguir: 
 
I. Invasão direta através de um processo carioso.  
II. Anacorese hematogênica. 
III. Túbulos dentinários expostos. 
IV. Canal adventício. 
V. Canal interradicular. 
 
Marque a alternativa que corresponde às possíveis 
vias de acesso à polpa dental pelas bactérias: 
 
A) I, III, IV e V; 
B) I, II, IV e V; 
C) I, II, III e V; 
D) I, II, III e IV; 
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E) I, II, III, IV e V. 
 
29) Segundo a literatura o amálgama de prata tem 
sido o material restaurador mais utilizado na Odonto-
logia desde o século dezenove, devido às suas pro-
priedades de manipulaçäo, performance clínica favo-
rável e baixo custo. Sobre esse material, analise as 
afirmativas colocando V verdadeiro ou F falso e assi-
nale a alternativa CORRETA: 
 
(    ) Uma liga de amálgama é considerada com baixo 
teor de cobre quando este componente representa 
até 4% da liga. 
(   ) Para confeccionar cavidades para receber o a-
málgama deve-se seguir os princípios da odontologia 
conservadora e remover apenas o tecido cariado. 
(    ) Um das vantagens do alto teor de zinco nas ligas 
de amálgama é a redução ou eliminação da fase ga-
ma 2. 
(    ) Quanto ao formato das partículas, as ligas com 
partículas irregulares necessitam de mais mercúrio 
quando comparadas às ligas de partículas esféricas. 
(    ) A fase gama é responsável pela resistência inici-
al, uma vez que a cristalização completa ocorrerá 
após 24h. 
 
A) V-F-F-F-V; 
B) V-F-V-F-F; 
C) V-V-F-F-V; 
D) F-F-F-V-V; 
E) F-V-V-V-F. 
 
30) As características dessas lesões são observadas 
nos dois terços anteriores da superfície dorsal da lín-
gua. Está relacionado à atrofia das papilas filiformes e 
essas áreas atróficas são circundadas por bordas 
sinuosas ou festonadas, branco-amareladas leve-
mente elevadas. O paciente é capaz de descrever 
que as lesões surgem rapidamente em uma área e 
regride depois de pouco dias ou semanas. Esses a-
chados clínico são compatíveis com: 
 
A) Eritema migratório; 
B) Línquen Plano; 
C) Pênfigo vulgar; 
D) Grânulos de Fordyce; 
E) Queilite angular. 
 
31) De acordo com a constituição de 1988 é conside-
rada como atribuições do SUS, EXCETO: 
 
A) Executar ações de vigilância sanitária e epidemio-
lógica; 
B) Fiscalizar e inspecionar alimentos; 
C) Definir bases de um programa nacional de habita-
ção; 
D) Colaborar com a proteção do meio ambiente; 
E) Ordenar a formação de recursos humanos na área 
de saúde. 
 
32) Com relação às disposições da Lei n° 8.080/90, 

considere as seguintes afirmativas: 
 
I. A alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 
meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 
essenciais são fatores determinantes e condicionan-
tes do estado de saúde de uma população. 
II. Formulação da política de medicamentos, equipa-
mentos, imunobiológicos e outros insumos de interes-
se para a saúde e a participação na sua produção 
ficam destinado ao setor privado. 
III. As ações previstas em lei devem ser praticadas 
pela iniciativa pública, ficando vetada a participação 
da iniciativa privada em qualquer instância. 
IV. A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
e é um dever das pessoas, da família, das empresas 
e da sociedade prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício. 
V. Organização dos serviços públicos de modo a pro-
mover duplicidade de meios para fins idênticos. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas III e V estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
E) Apenas as afirmativas II e V estão corretas. 
 
33) De acordo com o artigo 17 da Lei 8.080/90 com-
pete à direção estadual do Sistema Único de Saúde 
(SUS): 
 
A) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e 
os serviços de saúde e gerir e executar os serviços 
públicos de saúde; 
B) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação 
e nutrição; 
C) Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para 
o controle da qualidade de produtos, substâncias e 
serviços de consumo; 
D) Acompanhar, avaliar e divulgar indicadores de 
morbidade e mortalidade no seu âmbito; 
E) Identificar os serviços estaduais e municipais de 
referencia nacional para o estabelecimento de pa-
drões técnicos de assistência à saúde. 
 
34) Os princípios gerais do preparo cavitário proposto 
por Black, demonstram uma sequência lógica de pro-
cedimentos para a realização destas cavidades. A 
etapa que visa à instrumentação adequada do prepa-
ro cavitário e a inserção do material restaurador: 
 
A) Forma de contorno; 
B) Forma de conveniência; 
C) Forma de retenção;  
D) Forma de contorno e retenção; 
E) Forma de resistência. 
 
35) Com relação à mancha branca, marque a alterna-
tiva CORRETA: 
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(    ) A lesão de mancha branca é descrita como a 
lesão da sub-superfície revestida por uma camada de 
superfície bem mineralizada ou relativamente não-
afetada. 
(    ) Na mancha branca inativa o esmalte perde a sua 
aparência brilhante porque a superfície irregular gera-
da pela erosão provoca reflexão difusa da luz. 
(    ) Quanto maior a perda de minerais melhor será 
observado a lesão de mancha branca até mesmo 
sem secagem com ar. 
(      ) Lesões na superfície de esmalte sem cavitação 
são visíveis e irreversíveis onde a remoção da placa 
cariogênica e fluorterapia não são suficientes para 
paralisar as lesões. 
(  ) Lesões de esmalte em superfície lisa que estão 
afastadas da margem gengival (provavelmente em 
função da erupção dentária) são geralmente ativas e 
necessitam de tratamento do tipo preventivo não-
restaurador. 
 
A) V-V-F-V-F; 
B) F-V-V-F-V; 
C) V-F-V-F-V; 
D) F-F-V-F-F; 
E) F-V-F-F-V. 
 
36) Paciente do sexo feminino, 35 anos, foi ao con-
sultório odontológico queixando-se de uma mancha 
escurecida, situada na gengiva, com 5 mm no seu 
maior diâmetro. Após a excisão cirúrgica foi realizada 
uma biópsia, na qual foi observada uma proliferação 
benigna e não encapsulada de células pequenas e 
ovóides, que tendiam a se organizar em pequenos e 
arredondados agregados denominado tecas. Essas 
células demonstram uma capacidade variável de pro-
duzir melanina, com o pigmento estando principal-
mente evidente nas porções superficiais da lesão. 
Esse quadro é compatível com: 
 
A) Melanoacantoma; 
B) Mácula melanótica; 
C) Melanoma; 
D) Nevo Melanocítico; 
E) Mancha pelo tabaco. 
 
37) O aspecto radiográfico da lesão é frequentemente 
descrito como “bolhas de sabão”, quando as locula-
ções radiolúcidas são grandes, ou como em “favos de 
mel”, quando as loculações são pequenas. A expan-
são vestibular e lingual das corticais está presente e a 
reabsorção das raízes dos dentes adjacentes a lesão 
é comum. Esses achados radiográficos são compatí-
veis com: 
 
A) Odontoma composto; 
B) Osteossarcoma; 
C) Doença de Paget óssea;  
D) Displasia fibrosa; 
E) Ameloblastoma multicístico. 
 
 

38) Sobre as lesões fundamentais, analise as afirma-
tivas a seguir: 
 
I. As manchas apresentam cor, tamanho e forma bas-
tante variados, podendo sua origem ser devida à pre-
sença de melanina ou outras causas. 
II. Erosões são lesões em que ocorre solução de con-
tinuidade do epitélio com exposição do tecido conjun-
tivo subjacente. A localização, forma, tamanho, as-
pecto do fundo da lesão duração, ocorrência de fenô-
menos prévios à sua instalação e história de episó-
dios anteriores semelhantes poderão ser de grande 
importância na elaboração do diagnóstico. 
III. As placas constituem lesões bem características, 
fundamentalmente elevadas em relação ao tecido 
normal, sua altura é pequena em relação à extensão, 
consistentes à palpação e a sua superfície pode ser 
rugosa, verrucosa, ondulada, lisa ou apresentar diver-
sas combinações desses aspectos. 
IV. As Pápulas são lesões sólidas, circunscritas, de 
localização superficial ou profunda e formadas por 
tecido epitelial, conjuntivo ou misto. Podem ser pedi-
culadas, quando seu maior diâmetro é superior ao da 
base de implantação, ou séssil, quando o da base é 
maior. 
V. A úlcera difere da ulceração por aquela ser de ca-
ráter crônico, ou seja, persiste por semanas ou me-
ses. Já as ulcerações correspondem a lesões de cur-
ta duração, geralmente consequência de doenças 
auto limitantes, como a afta, herpes recorrente, le-
sões traumáticas e outras. 
 
A quantidade de afirmativas CORRETAS é igual a: 
 
A) 1; 
B) 2; 
C) 3; 
D) 4; 
E) 5. 
 
39)  A respeito do Cisto Dentígero, assinale a alterna-
tiva INCORRETA: 
 
A) O cisto dentígero é o tipo mais comum de cisto 
odontogênico de desenvolvimento, sendo responsá-
vel por cerca de 20% de todos os cistos revestidos 
por epitélio; 
B) Envolve a coroa de um dente impactado, mais fre-
quentemente, terceiros molares inferiores, e se co-
necta ao dente pela junção amelocementária; 
C) Radiograficamente, o cisto dentígero mostra tipica-
mente uma área radiopaca, unilocular, que está asso-
ciada à coroa de um dente incluso; 
D) O tratamento usual para um cisto dentígero é a 
sua completa enucleação, juntamente com a remoção 
do dente não erupcionado; 
E) O prognóstico para a maioria dos cistos dentígeros 
é excelente e raramente nota-se recidiva. 
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40) Os seres humanos são os únicos reservatórios 
naturais para os vírus da família do herpes vírus hu-
mano. Todos os oito tipos causam uma infecção pri-
mária e se mantém latente no interior de certos tipos 
celulares por toda a vida do indivíduo. Sobre esses 
vírus, analise as afirmativas a seguir e assinale a al-
ternativa INCORRETA: 
 
A) O Herpes Vírus Simples tipo 1 (HSV-1) dissemina-
se predominantemente através da saliva infectada ou 
de lesões periorais ativas. Se adpta melhor e atua de 
forma mais eficiente nas regiões oral, facial e ocular; 
B) O Herpes Vírus Simples tipo 2 (HSV-2) se adapta 
melhor às regiões genitais, sendo transmitido, predo-
minantemente, através do contato sexual, e envolve 
caracteristicamente a genitália e a pele abaixo da cin-
tura; 
C) A Gengivoestomatite herpética primária é o padrão 
mais comum de infecção primária sintomática pelo 
HSV, e mais de 90% dos casos são resultantes da 
infecção pelo HSV-2; 
D) Quando a infecção primária ocorre em adultos, 
alguns casos sintomáticos manifestam-se como farin-
gotonsilites. Os sintomas iniciais correspondem a dor 
de garganta, febre, mal-estar e cefaléia; 
E) Entre as drogas utilizadas para combater as infec-
ções herpéticas, o Aciclovir, pela eficácia e alta mar-
gem de segurança, é a droga de primeira escolha. A 
utilização de spray tópico de cloridrato de diclonina a 
0,5% ou 1% diminui significativamente o desconforto 
nas mucosas, nota-se recidiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 




