
 
 

Concurso Público 002/2012 - Edital 001/2012 - DATA DA PROVA: 25/03/2012 - CEOCAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 O candidato poderá levar consigo o caderno de prova se sair no transcorrer dos últimos 60 (sessenta) 
minutos de aplicação da prova; 
 
13         O candidato que sair antes dos últimos 60 (sessenta) minutos não poderá retornar a sala para retirar seu 
caderno de prova; 
 
14         Assine o cartão resposta no local indicado.  

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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Receita cazera minera de môi de repôi no ái e ói 
 

Ingredienti: 
*5 denti di ái 
*3 cuié di oi 

*1 cabeça de repôi 
*1 cuié di mastomati 

* sar agosto 
 

Módifazê: 
*casca o ái, pica o ái i soca o ái cum SAR 

*quenta o ói na cassarola 
*foga o ái socado no ói quênti 

*pica o repôi beeeeemmmm finin 
*foga o repôi no ói quênti junto com o ái fogado 

*poim a mastomati i mexi cum a cuié pra faze o môi 
*Sirva com rôis e meléti 

 
Toda língua possui variações linguísticas. Elas podem ser entendidas por meio de sua história no tempo 
(variação histórica) e no espaço (variação regional). Embasados no texto resolva as questões abaixo. 
 
01 - A acentuação gráfica consiste na aplicação de certos sinais escritos sobre determinadas letras para 
representar o que foi estipulado pelas regras de acentuação do idioma. No poema acima, a acentuação é 
utilizada: 
a) segundo a norma padrão, acentuando-se todas as palavras em sua sílaba tônica. 
b) para reestabelecer parâmetros da norma culta utilizada em determinada região. 
c) para demonstrar e marcar a entonação da fala, ou seja marca a oralidade de uma região. 
d) para estabelecer os padrões utilizados como linguagem formal de uma região. 
 
02 - A receita culinária é considerada um gênero textual, o que é incorreto afirmar sobre gêneros textuais: 
a) Realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sócio-comunicativas. 
b) Textos empiricamente realizados cumprindo funções em situações comunicativas. 
c) Um gênero textual oferece uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais 
particulares. 
d) Abrange um conjunto fechado e praticamente limitado de designações concretas determinadas pelo canal, estilo, 
conteúdo, composição e função. 
 
03 - Os verbos citados estão em que conjugação verbal (casca, quenta, foga, pica, foga e poim), significando 
(descascar, esquentar, refogar, picar, reforgar e colocar), lembrando que estamos analisando dentro de um 
contexto único, e que precisamos levar em consideração que eles são representados pela oralidade: 
a) Presente do indicativo. 
b) Imperativo afirmativo. 
c) Indicativo condicional. 
d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 
 
04 - Ortografia é a parte da gramática que trata do emprego correto das letras e dos sinais gráficos na língua 
escrita, ou seja, é a forma correta da escrita. Nos exemplos abaixo assinale as que correspondem às normas 
ortográficas: 
a) poetizar, paralisar, casebre, poetisa. 
b) embriaguez, altivez, catálise, catalizante. 
c) teimoso, briozo, cauteloso, pizar. 
d) cazeira, analiza, maciez, fazê. 
 
05 - Veja qual seleção de palavras se adéqua as palavras parônimas: 
a) descascar - fritar. 
b) alho - óleo. 
c) dourar - embelezar. 
d) dente - cabeça. 
 
06 - O diâmetro da base de um cone circular reto mede 8 cm. Sabe-se que a geratriz desse cone mede 0,5 dm. O 
volume desse cone é de: 
a) 4π cm3. 
b) 8π cm3. 
c) 16π cm3. 
d) 64π cm3. 
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07 - Casemiro comprou 5 camisas e 3 calças por R$ 612,00. Sabe-se que cada camisa custou 3/5 do valor de cada 
calça. Se Casemiro tivesse comprado 1 calça e 1 camisa teria pagado: 
a) R$ 163,20. 
b) R$ 165,20. 
c) R$ 167,20. 
d) R$ 169,20. 
 
08 - Rogério pensou num número, adicionou 5 unidades e multiplicou esse resultado pelo número pensado 
anteriormente. O resultado dessa conta foi 374. O número pensado por Rogério é: 
a) 17. 
b) 18. 
c) 19. 
d) 20. 
 
09 - Na fazenda 3 estrelas, um rebanho de 0,45 mil cabeças de gado consome 45,9 T de ração num período de 6 
dias. Se fossem 500 cabeças de gado, em 5 dias o consumo de ração seria de: 
a) 40 T. 
b) 42,5 T. 
c) 45 T. 
d) 47,5 T. 
 
10 - Dados os conjuntos A = {–3, –1, 1, 2, 5}, B = {0, 1, 2} e C = {–2, –1,0, 1, 2}, é correto afirmar que: 
a) A ∩ B = {0, 1, 2} 
b) B ⊃ C. 
c) C ⊂ A. 
d) B ∩ C = B. 
 
11 - Com relação aos estágios da cicatrização das feridas, está incorreto afirmar: 
a) O estágio inflamatório tem duas fases, a vascular e a celular. Nessa fase, não ocorre nenhum ganho de consistência da 
ferida. 
b) Logo após o estágio inflamatório, no estágio de maturação da ferida, muitas das fibras colágenas ordenadas são 
destruídas e substituídas por novas fibras mais resistentes, que são orientadas para melhor sustentar o coágulo. 
c) No estágio fibroblástico os fios de fibrina derivados da coagulação do sangue que entrecruzam feridas formam um 
entrelaçado em que os fibroblastos podem iniciar a precipitação de substância fundamental e colágeno. 
d) O objetivo da cirurgia com respeito à formação da cicatriz não é o de prevenir a cicatriz, mas o de produzir uma 
cicatriz que diminua a perda de função e que pareça discreta quando possível. 
 
12 - Com relação aos parâmetros do planejamento para retalhos de tecidos moles e tipos de retalhos 
mucoperiosteais, não podemos afirmar: 
a) A incisão de alívio deve ser realizada bem próxima à remoção de osso para se evitar defeitos como deiscência de 
tecido e cicatrização retardada. 
b) O retalho quadrangular é uma incisão em envelope com duas incisões relaxantes. Embora esse retalho forneça acesso 
substancial nas áreas que têm dimensão ântero-posterior limitada, ele raramente é indicado. 
c) No paciente edêntulo, a incisão em envelope é feita ao longo da cicatriz da crista do rebordo enquanto, em pacientes 
dentados, a incisão é realizada do sulco gengival até a crista óssea através do periósteo. 
d) O retalho pediculado é ocasionalmente usado no palato. Esse retalho é planejado para ser movimentado de uma área 
e depois girado para preencher um defeito de tecidos moles em outra área. 
 
13 - Assinale a alternativa incorreta com relação às técnicas para remoção cirúrgica de dentes uni ou 
multirradiculares: 
a) Após a extração de um dente unirradicular, se detritos permanecerem principalmente na porção inferior do retalho, 
poderá ocorrer cicatrização tardia ou até mesmo um abscesso subperiosteal.  
b) A remoção de um primeiro molar inferior com uma coroa intacta é usualmente realizada através da secção do dente 
no sentido vestibulolingual. 
c) Dentes trirradiculados devem ser divididos num padrão diferente daqueles birradiculados. Se a coroa estiver intacta, 
as duas raízes vestibulares devem ser separadas do dente, e a coroa é removida junto com a raiz palatina.  
d) O cirurgião deve tentar manter a técnica fechada o máximo possível. As técnicas fechadas mais prolongadas ainda 
são muito menos traumáticas do que as técnicas abertas mais suaves e eficientes. 
 
14 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às normas de conduta em dentes impactados, 
exceto: 
a) Como regra geral, todos os dentes impactados devem ser mantidos em suas posições até que causem problemas já 
que, cirurgias de dentes impactados podem trazer complicações severas para o paciente.  
b) Os pacientes que tenham tido um episódio de pericoronite, embora controlada com sucesso, continuarão 
apresentando episódios de pericoronite a menos que o terceiro molar inferior afetado seja removido. 
c) Um terceiro molar impactado na mandíbula ocupa o espaço que normalmente seria ocupado por osso. Isto pode 
enfraquecer a mandíbula e fazer com que ela se torne suscetível a fraturas.  
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d) Da mesma forma que os cistos odontogênicos podem ocorrer à volta de dentes impactados, os tumores 
odontogênicos podem surgir a partir do epitélio contido dentro do folículo dentário.  
 
15 - Assinale a alternativa abaixo que não está correta com relação aos aspectos cirúrgicos dos tumores bucais: 
a) O odontoma pode ser removido cirurgicamente de forma conservadora, sendo o acesso cirúrgico obtido pela remoção 
do osso que o recobre.  
b) Os métodos de tratamento dos ameloblastomas incluem extirpação do tumor, ressecção radical do maxilar e excisão 
em bloco, muitas vezes complementada com eletrocauterização.  
c) O tratamento para os osteomas deve ser instituído precocemente e consiste em ressecção do osso onde se desenvolve 
o tumor, incluindo o suprimento sanguíneo contínuo da massa tumoral. 
d) O papiloma é tratado por excisão cirúrgica e eletrocauterização da base. A excisão é realizada através de uma incisão 
que se estende pela periferia do tumor até os tecidos adjacentes e a base da lesão. 
 
16 - Com relação aos princípios de diagnóstico diferencial e biópsia, não está correto afirmar: 
a) A biópsia por aspiração emprega uma agulha e uma seringa para penetrar numa lesão e fazer aspiração do seu 
conteúdo.  
b) Se a área sob investigação parece difícil de ser excisada devido a seu grande tamanho ou de uma localização 
perigosa, ou sempre que houver uma grande suspeita de malignidade, está indicada uma biópsia por aspiração.  
c) Na biópsia incisional, o material deve ser retirado da margem da lesão para incluir um volume adequado de tecido 
alterado. É preferível executar uma biópsia em profundidade a uma biópsia extensa e pouco profunda. 
d) A biópsia excisional deve ser empregada em lesões com menos de 1cm de diâmetro que ao exame clínico parecem 
ser benignas. Qualquer lesão que pode ser removida completamente sem mutilar o paciente é mais bem tratada pela 
biópsia excisional. 
 
17 - Assinale a alternativa incorreta com relação às fraturas da face: 
a) As fraturas mandibulares de acordo com a sua localização anatômica são: condilares, de ângulo, de corpo, de sínfise, 
de alvéolo, de ramo e de processo coronóide. 
b) As fraturas de mandíbula são denominadas favoráveis ou desfavoráveis, dependendo da angulação da fratura e da 
força de tração muscular proximal e distalmente à fratura. 
c) A fratura de Le Fort I resulta frequentemente da aplicação de força horizontal da maxila, a qual separa a maxila das 
lâminas pterigóides e das estruturas nasal e zigomática. 
d) As fraturas do tipo “galho verde” são aquelas que causam fraturas incompletas em ossos compactos. Essas fraturas 
geralmente exibem grande mobilidade quando palpadas.  
 
18 - O objetivo da cirurgia pré-protética é criar estruturas de suporte adequadas para subsequente colocação de 
aparelhos protéticos. O melhor suporte para dentadura apresenta as seguintes características, exceto:  
a) Nenhuma evidência de condições patológicas intra ou extra-orais. 
b) Relação apropriada dos maxilares nos sentidos ântero-posterior, transversal e vertical. 
c) Os processos alveolares são mais profundos possíveis, com uma configuração adequada. A forma ideal do processo 
alveolar tem a configuração de um profundo V, com os componentes verticais os mais divergentes possíveis. 
d) Nenhuma protuberância ou irregularidade nos tecidos ósseos ou moles. 
 
19 - Assinale a alternativa incorreta com relação à cirurgia em endodontia: 
a) A maioria das injúrias aos retalhos resulta de procedimentos inadvertidos que podem causar esmagamento, 
dilaceração ou isquemia. Esses danos podem ocorrer durante a incisão, o descolamento, o afastamento ou a sutura. 
b) A causa mais comum de edema e equimose pós-cirúrgico é o esmagamento inadvertido do retalho causado pelo (s) 
afastador (es). 
c) Os retropreparos devem ser circulares. A utilização dos aparelhos ultra-sônicos ajuda a padronizar esses preparos e a 
aumentar as possibilidades de que eles sejam consistentemente bem realizados. 
d) Um campo seco e livre de sangue é de importância fundamental na aplicação dos materiais retroobturadores 
convencionais. 
 
20 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às doenças odontogênicas do seio maxilar, exceto:  
a) As infecções odontogênicas que podem envolver o seio maxilar incluem a doença periapical aguda e crônica e a 
doença periodontal. Infecção e sinusite podem resultar também de traumatismo dentário ou de cirurgia na parte 
posterior da maxila. 
b) A sinusite maxilar crônica é comumente oriunda de infecção odontogênica. 
c) O início da sinusite maxilar é descrito, em geral, pelo paciente com uma sensação de pressão, dor ou de peso nas 
vizinhanças do seio afetado. 
d) O tratamento das comunicações bucossinusais ou é feito imediatamente quando a abertura é criada, ou mais tarde, 
como no caso de uma fissura de longa duração ou no insucesso de uma tentativa de fechamento primário. 
 
21 - Com relação à avaliação radiográfica da ATM, está incorreto afirmar: 
a) A radiografia panorâmica não nos permite avaliar a ATM, pois não nos fornece uma vista topográfica dessa região. 
b) Uma imagem transcraniana pode ser obtida através de um aparelho de radiografia dentária convencional, associado 
com um dispositivo para manter a cabeça. 
c) A técnica tomográfica permite uma visão mais detalhada da ATM. Ela possibilita a visualização em seccionamento 
radiográfico da articulação em diferentes níveis do complexo fossa-côndilo. 
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d) A técnica de imagem mais eficaz de diagnóstico para avaliar os tecidos moles da ATM é a imagem da ressonância 
magnética. 
 
22 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas desvantagens da técnica da condilectomia cega por serra 
de Gigli, exceto: 
a) Trauma ao nervo mandibular. 
b) Lesão à glândula parótida ou à sua cápsula e formação de uma fístula salivar. 
c) Lesão a ramos do nervo facial. 
d) Hemorragia profunda. 
 
23 - Assinale a alternativa que apresenta a dose máxima recomendada (mg) do anestésico Lidocaína com 
vasoconstritor para um adulto de aproximadamente 70Kg: 
a) 100. 
b) 500. 
c) 50. 
d) 75. 
 
24 - Todas as alternativas abaixo apresentam procedimentos odontológicos que justificam a profilaxia da 
endocardite bacteriana, exceto: 
a) Extrações dentárias. 
b) Colocação de bandas e brackets ortodônticos. 
c) Raspagem e alisamento radicular. 
d) Instrumentação endodôntica. 
 
25 - Com relação ao primeiro atendimento ao poli-traumatizado da face, não podemos afirmar: 
a) Os sinais vitais do paciente, como pulsação, pressão arterial e respiração devem ser mantidos. 
b) Antes de proceder a um rigoroso exame, pode haver necessidade de remoção de coágulos sanguíneos por meio de 
uma irrigação com soro fisiológico e enxágue da cavidade oral. 
c) As fraturas dos maxilares não devem ser verificadas prontamente devido à dor intensa. 
d) Os testes pulpares dos dentes devem ser adiados devido à ocorrência comum de resultados falso-positivos. 
 
26 - “Se desenvolve pela fusão de três elementos que podem ainda ser separados uns dos outros pela época do 
nascimento. 
É uma lâmina robusta e curvada que forma as paredes anterior, inferior e posterior do meato acústico externo”. 
O texto acima se refere ao osso: 
a) Maxila. 
b) Temporal. 
c) Parietal. 
d) Nasal. 
 
27 - Com relação às extrações a fórceps, não está correto afirmar: 
a) A parte ativa do fórceps, para palatino ou lingual, deve ser primeiramente posicionada, seguida pela vestibular.  
b) O longo eixo do fórceps deve ser colocado paralelo ao longo eixo do dente. 
c) O uso de fórceps anatomicamente errado, não acarreta maiores problemas além de dificultar um pouco o 
procedimento. 
d) As mãos devem exercer pressão suficiente para segurar o fórceps sobre o dente sem deixá-lo escapar. 
 
28 - O fenômeno da resposta imune após transplantes de dentes pode ser evidenciado pelo seguinte, exceto: 
a) Infiltrado inflamatório crônico, celular, envolvendo o transplante e se infiltrando no tecido pulpar. 
b) Falha da polpa em formar dentina e completar a formação da raiz. 
c) Encapsulamento fibroso e reabsorção radicular, com substituição por tecido osso.  
d) Calcificação e fechamento do canal endodôntico. 
 
29 - Com relação às feridas dos tecidos moles da face, está incorreto afirmar: 
a) Quaisquer corpos estranhos encontrados durante o debridamento de uma lesão deverão ser removidos a não se que 
isso seja impossível. 
b) Em casos de hemorragias, os vasos cujo sangramento persiste devem ser pinçados e ligados com fio absorvível 2-0 
ou 3-0 ou fio de seda. 
c) Como todas as feridas laceradas são contaminadas, deve ser sempre instituída a proteção contra o tétano.   
d) Nas lacerações superficiais, deverá ser inserido um dreno de Penrose ou de dique de borracha para permitir a 
drenagem de exsudato, impedindo que se acumulem nas estruturas mais profundas. 
 
30 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às indicações para a operação de Caldwell-Luc, 
exceto: 
a) Remoção de dentes e fragmentos radiculares dos seios. 
b) Traumas da maxila quando as paredes dos seios maxilares são esmagadas. 
c) Sinusite aguda maxilar. 
d) Cistos dos seios maxilares. 




