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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) Conforme anunciou o portal eletrônico MSN Notí-
cias, no dia 23 de maio deste ano, os egípcios come-
moraram a oportunidade de poder escolher, de forma 
livre, um líder para o seu país. Isso porque, durante 
30 anos, o Egito ficou sob o domínio do ditador: 
 
A) Hosni Mubarak; 
B) Kofi Annan; 
C) Bashar al Assad; 
D) Muammar Kadafi; 
E) Zine El Abidine Ben Ali. 
 
12) Iniciada em Toronto, no Canadá, o movimento 
surgiu em 2011 e se espalhou por diversas partes do 
mundo, inclusive aqui no Brasil. O movimento é um 
protesto contra a ideia de que as mulheres vítimas de 
estupro apelavam para isso devido as roupas que 
usavam. Por isso, no movimento as mulheres usam 
roupas provocantes, como minissaias, blusinhas, pe-
ças transparentes, lingeries, salto alto, etc. Estamos 
falando do movimento que ficou conhecido no Brasil 
como: 
 
A) Marcha das Mulheres; 
B) Marcha das Lingeries; 
C) Marcha das Vadias; 
D) Marcha das Piriguetes; 
E) Marcha das Blusinhas. 

13) Nasceu em Pilar, em 3 de junho de 1901. Foi um 
escritor paraibano que se tornou reconhecido no Bra-
sil inteiro. É considerado um dos principais romancis-
tas regionalistas, ao lado de Guimarães Rosa, Érico 
Veríssimo e Jorge Amado. Sua obra mais eminente é 
Menino de Engenho. Estamos falando de: 
 
A) Augusto dos Anjos; 
B) Pedro Américo; 
C) Rubens da Fonseca; 
D) José Lins do Rego; 
E) Graciliano Ramos. 
 
14) Marque a única alternativa INCORRETA relacio-
nada ao paraibano Assis Chateaubriand, um dos ho-
mens públicos mais influentes do Brasil nas décadas 
de 1940 e 1960: 
 
A) Foi dono de um grande conglomerado de mídias 
chamado Diários Associados; 
B) Assumiu a cadeira 32 da Academia Brasileira de 
Letras, no ano de 1954; 
C) Apoiou a Revolução Constitucionalista, em 1932; 
D) Foi o responsável pala chegada da televisão ao 
Brasil; 
E) Organizou o Museu de Arte de São Paulo, uma de 
suas mais importantes criações. 
 
15) Leia o texto abaixo e responda CORRETAMEN-
TE: 
 
Duzentos anos atrás, apenas 3% da população mun-
dial vivia em cidades. Ha um século, na esteira da 
Revolução Industrial, a porcentagem tinha subido pa-
ra 13% – ainda uma minoria em um planeta essenci-
almente rural. Em algum momento deste ano, de a-
cordo com estimativas das Nações Unidas, pela pri-
meira vez na historia o numero de pessoas que vivem 
em áreas urbanas ultrapassará o de moradores do 
campo. Segundo o mesmo estudo, nas próximas dé-
cadas praticamente todo o crescimento populacional 
do planeta ocorrera nas cidades, nas quais viverão 
sete em cada dez pessoas em 2050. A população 
rural ainda deve aumentar nos próximos dez anos, 
antes de entrar em declínio gradativo. A atual migra-
ção para as cidades e de tal ordem que se pode com-
pará-la, de forma alegórica, a um novo salto na evolu-
ção. O Homo sapiens cedeu lugar a seu sucessor, o 
Homo urbanus. 
(Trecho do texto O Planeta Urbano. Veja, 16.04.2008) 
 
A) O texto indica que em 2050 a população rural será 
maior que a urbana; 
B) Se o Homo urbanus é o homens que vive na cida-
de, o Homo sapiens é o homem que mora no campo; 
C) Antes da Revolução Industrial, segundo o texto, a 
população rural estava em 13%; 
D) De acordo com o texto, a transferência da popula-
ção rural para as cidades, atualmente, é considerada 
um salto na evolução humana; 
E) Segundo o texto, os estudos da ONU indicam que 
a população urbana já havia ultrapassado a rural, 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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quando ocorreu a Revolução Industrial. 
 
16) Assinale a alternativa que caracteriza o fenômeno 
meteorológico conhecido como El Niño: 
 
A) Turbulência ocorrida nas águas do Pacífico, que 
proporciona o surgimento de ciclones; 
B) Aquecimento do ar do oceano Atlântico, que em-
purra o ar úmido para o continente sul-americano; 
C) Esfriamento do ar sobre o oceano Pacífico, que 
repele as correntes tropicais em direção ao oceano 
Atlântico; 
D) Alteração significativa na distribuição da tempera-
tura da superfície da água do oceano Pacífico; 
E) Derretimento das geleiras do Pólo Norte, que favo-
rece a precipitação pluviométrica sob o continente 
norte-americano. 
 
17) São mudanças ocorridas no funcionamento da 
sociedade provocadas pelo fenômeno da globaliza-
ção, EXCETO: 
 
A) Nova forma de comportamento dos organismos 
internacionais, como o FMI, BIRD, RID, BID, etc; 
B) Criação de novas organizações a exemplo da Or-
ganização Mundial do Comércio; 
C) Nova Divisão Internacional do Trabalho; 
D) Formação de megablocos e blocos supranacio-
nais; 
E) Avanços do capital de produção em detrimento do 
capital volátil. 
 
18) Leia o texto a seguir: 
 
[...] fazendeiro e político influente, ligado politicamente 
ao presidente e senador Álvaro Machado, elegeu-se 
deputado estadual por três legislaturas, ainda no iní-
cio do período republicando, tendo permanecido na 
Assembléia Legislativa de 1896 a 1907. Deixou ilustre 
descendência. Foi primeiro filho de Emas a ocupar 
uma cadeira no Legislativo Estadual, após a procla-
mação da República. (SANTOS, 2011). 
 
O texto se refere a: 
 
A) Manoel Martins Lopes; 
B) Wenceslau Lopes da Silva; 
C) José Lopes da Silva; 
D) Silva Nunes; 
E) Morais Pereira Lopes. 
 
19) De acordo com o historiador José Ozildo dos San-
tos, a presença de Joaquim Nunes de Gouveia na 
Várzea de Emas somente é registrada a partir de 
1917. A esse personagem da história de Emas se 
deve: 
 
A) A construção do mercado público; 
B) A reforma do Colégio Estadual; 
C) O erguimento da matriz; 
D) A construção da prefeitura municipal; 

E) A realização da primeira feira. 
 
20) Segundo histórico da cidade de Emas, disponível 
no portal eletrônico do IBGE, Emas foi elevada à ca-
tegoria de Município e Distrito pela Lei Estadual nº 
2658, de 22 de dezembro de 1961, desmembrado de: 
 
A) Serra da Raiz; 
B) Coremas; 
C) Cajazeirinhas; 
D) Olho d’Água; 
E) Catingueira. 

 
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. 
 
22) O termo envolvimento de furca refere-se à inva-
são da bifurcação e trifurcação de dentes multirradicu-
lares pela doença periodontal. Durante um exame 
clínico, observando-se uma lesão de furca no elemen-
to 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 po-
de 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. 
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 



 

CONCURSO PÚBLICO EMAS 
ODONTÓLOGO  - 5 - 

 

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 cárie entre indivíduos de 12 anos de uma determi-
nada região, foi encontrado o CPO-D de 4. Segundo a 
OMS, esse valor caracteriza uma prevalência: 
 
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. Anali-
se 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, apenas; 
B) I, II, IV e V, apenas; 
C) I, II, III e V, apenas; 
D) I, II, III e IV, apenas; 
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 propri-
edades de manipulação, performance clínica favorá-
vel e baixo custo. Sobre esse material, analise as afir-
mativas colocando V verdadeiro ou F falso e assinale 
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 a-
pós 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 
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essas áreas atróficas são circundadas por bordas si-
nuosas ou festonadas, branco-amareladas levemente 
elevadas. O paciente é capaz de descrever que as 
lesões surgem rapidamente em uma área e regride 
depois de pouco dias ou semanas. Esses achados 
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 ser-
viços de consumo; 
D) Acompanhar, avaliar e divulgar indicadores de 
morbidade e mortalidade no seu âmbito; 
E) Identificar os serviços estaduais e municipais de 
referência 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: 
 
(   ) A lesão de mancha branca é descrita como a le-
são 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) O desenvolvimento de ações na perspectiva do 
cuidado em saúde bucal é regido por alguns princí-
pios, além da universalidade, integralidade e equida-
de. A respeito desses Princípios Norteadores das A-
ções em saúde bucal, analise as afirmativas a seguir 
e marque a alternativa CORRETA: 
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I. Considera-se Gestão Participativa o ato de definir 
democraticamente a política de saúde bucal, assegu-
rando a participação das representações de usuários, 
trabalhadores e prestadores, em todas as esferas de 
governo. 
II. No Acolhimento desenvolvem-se ações para o usu-
ário considerando-o em sua integralidade biopsicos-
social.  Acolhimento pressupõe que o serviço de saú-
de seja organizado de forma usuário-centrada, garan-
tido por uma equipe multiprofissional, nos atos de 
receber, escutar, orientar, atender, encaminhar e a-
companhar. 
III. Vínculo pode ser entendido como a responsabili-
dade da unidade ou serviço de saúde na solução dos 
problemas em sua área de abrangência, através da 
oferta de ações qualificadas, eficazes e que permitam 
o controle, pelo usuário, no momento de sua execu-
ção. 
IV. A Ética assegura que toda e qualquer ação seja 
regida pelos princípios universais da ética em saúde. 
V. O Acesso busca o acesso universal para a assis-
tência e dá atenção a toda demanda expressa ou re-
primida, desenvolvendo ações coletivas a partir de 
situações individuais e vice-versa e assumindo a res-
ponsabilidade por todos os problemas de saúde da 
população de um determinado espaço geográfico. 
Prioridade absoluta deve ser dada aos casos de dor, 
infecção e sofrimento. 
 
A) Apenas I, II e IV estão corretas; 
B) Apenas I, II e V estão corretas; 
C) Apenas IV e V estão corretas; 
D) Apenas I, II, IV e V estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
37) Estudos apontam que as principais situações de 
emergência, no consultório odontológico, são: des-
maio, hipertensão, hipoglicemia, crise de hiperventila-
ção e convulsões. Diante disso, enumere a segunda 
coluna de acordo com a primeira, relacionando as 
situações de emergência e o procedimento que o ci-
rurgião dentista deve executar. 
 
( 1 ) Desmaio 3 
( 2 ) Hipertensão arterial 5 
( 3 ) Anafilaxia 1 
( 4 ) Hipoglicemia 4 
( 5 ) Convulsão 2 
 
(  ) Deve-se colocar o paciente deitado de costas 
(posição supina), manter livre as vias aéreas, monito-
rar os sinais vitais, administrar oxigênio, epinefrina, 
aminofilina, corticosteróides injetáveis, ex.: Metilpredi-
nosolona (Solu-Medrol), Dexametasona (Decadron), 
Hidrocortisona (Solu-Cortef), manter veia tomada com 
solução de cloreto de sódio a 0,9%. 
(    ) Deve-se colocar o paciente deitado, aliviar as 
roupas, manter livres as vias aéreas, administrar be-
zodiazepínicos injetáveis. 
(  ) Deve-se colocar o paciente deitado de costas 
(posição supina), com os pés um pouco mais altos do 

que a cabeça com posterior administração de oxigê-
nio sob pressão. 
(   ) Se o paciente estiver consciente, deve-se admi-
nistrar água com açúcar, se o paciente se apresentar 
inconsciente, administrar glicose intravenosa (solução 
a 50%). 
(   ) Deve-se colocar o paciente sentado, ligeiramente 
reclinado, em repouso, tranquiliza-lo e medicação 
(Captopril). 
 
A) 1 – 3 – 4 – 5 – 2; 
B) 3 – 5 – 1 – 4 – 2;  
C) 3 – 1 – 5 – 2 – 4; 
D) 1 – 3 – 2 – 4 – 5; 
E) 5 – 3 – 1 – 4 – 2. 
 
38) O câncer de boca é uma denominação que inclui 
os cânceres de lábio e de cavidade oral (mucosa bu-
cal, gengivas, palato duro, língua oral e assoalho da 
boca). O câncer de lábio é mais frequente em pesso-
as brancas, e registra maior ocorrência no lábio inferi-
or em relação ao superior. Com relação ao câncer de 
boca, julgue as alternativas em verdadeiro V ou falso 
F e assinale a alternativa CORRETA: 
 
(    ) Os principais fatores de risco que podem levar ao 
câncer de boca são idade superior a 40 anos, vício de 
fumar cachimbos e cigarros, consumo de álcool, má 
higiene bucal e uso de próteses dentárias mal adap-
tadas. 
(    ) O principal sintoma deste tipo de câncer é o apa-
recimento de feridas na boca que não cicatrizam em 
uma semana. Outros sintomas são ulcerações super-
ficiais, com menos de 2 cm de diâmetro, indolores 
(podendo sangrar ou não) e manchas esbranquiça-
das ou avermelhadas nos lábios ou na mucosa bucal. 
(   ) Pessoas com mais de 40 anos de idade, dentes 
fraturados, fumantes e portadores de próteses mal 
adaptadas devem evitar o fumo e o álcool, promover 
a higiene bucal, ter os dentes tratados e fazer uma 
consulta odontológica de controle a cada ano. Outras 
recomendações para prevenção do câncer de boca é 
a manutenção de uma dieta saudável, rica em vege-
tais e frutas. Para prevenir o câncer de lábio, deve-se 
evitar a exposição ao sol sem proteção (filtro solar e 
chapéu de aba longa). O combate ao tabagismo é 
igualmente importante na prevenção deste tipo de 
câncer. 
(    ) O exame rotineiro da boca feito por um profissio-
nal de saúde pode diagnosticar lesões no início, an-
tes de se transformarem em câncer. Pessoas com 
mais de 40 anos que fumam e bebem devem estar 
mais atentas e ter sua boca examinada por profissio-
nal de saúde (dentista ou médico) pelo menos uma 
vez ao ano. 
(   ) A cirurgia e/ou a radioterapia são, isolada ou as-
sociadamente, os métodos terapêuticos aplicáveis ao 
câncer de boca. Para lesões iniciais, tanto a cirurgia 
quanto a radioterapia tem bons resultados e sua indi-
cação vai depender da localização do tumor e das 
alterações funcionais provocadas pelo tratamento 
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(cura em 80% dos casos). 
 
A) V, F, V, F, V; 
B) F, V, F, V, F; 
C) V, V, V, F, F; 
D) V, F, V, V, V; 
E) V, V, V, V, V. 
 
39) Paciente masculino, 20 anos, leucoderma, procu-
ra atendimento odontológico com queixa principal de 
dor na região do elemento 38. Ao exame clínico    
pode-se observar elemento semi-incluso com capuz 
gengival inflamado. Ao exame radiográfico observou-
se falta de espaço para irrupção do dente citado. Di-
ante disso, qual o diagnóstico e o procedimento mais 
adequado a ser realizado: 
 
A) Pericoronarite; Bochechos com antissépticos bu-
cais ou a aplicação de água oxigenada 10 volumes. 
Quando o processo de inflamação e infecção estiver 
controlado, realiza-se a exodontia do elemento 38; 
B) Dente semi-incluso; Bochecho com clorexidina pa-
ra evitar infecção e, logo em seguida, exodontia do 
elemento 38; 
C) Pericoronarite; Bochecho com clorexidina para 
evitar infecção e, logo em seguida, exodontia do ele-
mento 38; 
D) Dente incluso; Espera-se a diminuição do processo 
infeccioso e inflamatório para posteriormente realizar 
a exodontia do elemento 38; 
E) Pericoronarite; Bochechos com antissépticos bu-
cais ou a aplicação de água oxigenada 10 volumes. 
Quando o processo de inflamação e infecção estiver 
controlado, realiza-se a remoção do excesso de gen-
giva que recobre o dente, preservando assim, o ele-
mento dentário. 
 
40) Paciente do sexo masculino, 16 anos, melanoder-
ma, compareceu ao consultório odontológico com dor 
espontânea no dente 36. Procedeu-se à anamnese, 
com levantamento da história médica pregressa do 
paciente. Ao exame clínico intraoral, constatou-se 
extensa cárie no primeiro molar inferior esquerdo, que 
aos testes de vitalidade respondeu de forma positiva, 
com declínio lento, ao frio e negativo à percussão. O 
exame radiográfico sugeriu que a lesão cariosa já 
havia atingido a câmara pulpar, porém sem altera-
ções na lâmina dura da região apical. Qual o provável 
diagnóstico e o tratamento mais adequado, RESPEC-
TIVAMENTE: 
 
A) Periodontite apical aguda e tratamento endodônti-
co; 
B) Pulpite reversível e exodontia; 
C) Pulpite irreversível e tratamento endodôntico; 
D) Cárie e restauração; 
E) Necrose pulpar e exodontia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




