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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 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação ao diagnóstico, prognóstico e o plano de tratamento: 
a) Todo e qualquer tratamento em odontopediatria deve ter três objetivos básicos: a prevenção da cárie dentária, da 
doença periodontal e das maloclusões. 
b) O diagnóstico dos pacientes infantis não apenas envolve a identificação da doença e a distinção entre uma e outra, 
como também inclui o reconhecimento de outras condições que representam um desvio da condição esperada ou 
desejada. 
c) O profissional deve estabelecer o diagnóstico e o plano de tratamento na primeira consulta para que o paciente, ou 
seu responsável, autorizem, ou não, o início do tratamento. 
d) O prognóstico deve prever, com base na doença ou anomalia presente e em experiência anterior, a avaliação relativa 
à evolução, duração e cura da doença. 
 
12 - Do ponto de vista prático, o conceito de prevenção engloba vários componentes que, em conjunto formam a 
denominada “Filosofia Preventiva”. Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação a essa filosofia, 
exceto: 
a) Tentar, na esfera da nossa competência, de manter a saúde das pessoas sadias, isto é, evitando que esses indivíduos 
adoeçam.  
b) Tratar, por meios a nosso alcance ou não, rapidamente o progresso de qualquer enfermidade presente. 
c) Tratar de reabilitar o paciente física, psicológica e socialmente de modo tal que possa viver e desempenhar 
normalmente suas funções. 
d) Proporcionar ao paciente a oportunidade de adquirir o conhecimento, a competência e a motivação necessários para 
que possa manter sua saúde bucal. 
 
13 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às regras básicas que devem eliminar boa parte dos 
problemas de alimentação em crianças sadias, exceto: 
a) Na hora das refeições o alimento deve ficar situado em primeiro plano para que a criança saiba da importância do 
mesmo. 
b) O consumo excessivo de leite deve ser evitado após o segundo ano de vida. O excesso de leite só serve para diminuir 
o desejo natural de outros alimentos básicos. 
c) Evitar o consumo de carboidratos refinados, que muitas vezes são dados para satisfazer a fome da criança. 
d) Os alimentos não devem ser forçados; isso pode resultar em aversão a eles. 
 
14 - Com relação aos depósitos de flúor na fase pré-eruptiva e em dentes humanos está incorreto afirmar: 
a) A maior ou menor quantidade de flúor adquirida nas camadas superficiais do esmalte depende de sua concentração 
nos tecidos e fluidos que envolvem os dentes. 
b) O tempo de maturação pré-eruptiva do dente permanente é maior que o do dente decíduo. Dessa forma, a 
concentração de flúor nos dentes permanentes é sempre maior que nos decíduos. 
c) Como o flúor tem facilidade em penetrar nas camadas mais profundas do esmalte, ele concentra-se mais em seu 
interior do que na sua superfície. 
d) Há maior concentração de flúor nas fissuras de dentes não erupcionados do que na região cervical ou vestibular. 
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15 - Assinale a alternativa incorreta com relação aos cimentos de ionômero de vidro: 
a) O cimento de ionômero de vidro é o material mais indicado na fase de adequação do meio bucal, para técnica de 
restauração atraumática e selamento oclusal de molares permanentes e decíduos recém-erupcionados. 
b) As indicações do cimento de ionômero de vidro devem-se basicamente a duas características inerentes do material, 
que é a liberação de fluoreto e o seu poder bactericida e bacteriostático. 
c) As propriedades de escoamento dos cimentos de ionômero de vidro tipo I possibilitam sua utilização em toda a 
extensão da peça a ser cimentada, de maneira relativamente simples. 
d) A primeira matriz a se formar é uma matriz de poliacrilato de alumínio, menos resistente e mais susceptível à água. 
Logo em seguida, forma-se uma matriz de policarbonato mais resistente e que irá aumentar as propriedades mecânicas 
do material. 
 
16 - Com relação às considerações sobre os compômeros restauradores assinale a alternativa incorreta: 
a) Os compômeros estão indicados para o uso em restaurações oclusais e proximais de dentes decíduos. 
b) Em relação ao desgaste, os compômeros apresentam menor desgaste quando comparados aos cimentos de ionômero 
de vidro, e maior em relação às resinas compostas. 
c) Os compômeros apresentam a dureza e textura superficial melhores quando comparados aos cimentos de ionômero 
de vidro convencionais e aos modificados por resina. 
d) Propriedades como a resistência adesiva e a microinfiltração nesse material, são melhorados quando o 
condicionamento ácido é utilizado. 
 
17 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação aos adesivos dentinários, exceto: 
a) Em função das diferenças estruturais entre esmalte e dentina, os mecanismos de adesão dos adesivos ao esmalte são 
muito mais complexos, quando comparados à estrutura dentinária. 
b) Os sistemas adesivos atuais estão baseados na união micromecânica ao esmalte e dentina condicionadas. 
c) Os adesivos dentinários empregados atualmente preconizam o condicionamento ácido de dentina, promovendo a 
remoção total da camada de smear layer, e consequentemente, a abertura dos túbulos dentinários. 
d) Os adesivos considerados de quarta geração são aqueles que removem a camada smear layer, descalcificam 
superficialmente as dentinas inter e peritubular e expõem a rede de fibras colágenas para posterior impregnação dessa 
área pelos monômeros hidrofílicos. 
 
18 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação à radiologia na odontopediatria, exceto: 
a) A técnica de Clark pode ser utilizada para determinar a posição de dente supranumerários por palatino (lingual) ou 
vestibular (bucal). 
b) A técnica oclusal é de grande valia no diagnóstico de cistos e osteomielite esclerosante de Garré. 
c) Nos casos de intrusão de dentes anteriores decíduos por traumatismo, a técnica intrabucal de Fazzi nos permite saber 
a relação do dente intruído com o germe do permanente.   
d) A técnica pantomográfica tem grande aceitação pela facilidade de execução, pouca exposição aos raios X devido à 
maior distância focal e conforto para a criança. 
 
19 - Morfologicamente, a lesão de cárie em dentina pode ser dividida em zonas. Todas as alternativas abaixo 
apresentam nomes corretos dessas zonas, exceto: 
a) Zona de esclerose dentinária. 
b) Zona de atividade odontoclástica. 
c) Zona de invasão bacteriana. 
d) Zona de desmineralização superficial ou avançada. 
 
20 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretos sinais da Gengivite Ulcerativa Necrosante Aguda, exceto: 
a) Inversão da topografia da papila. 
b) Presença de pseudomembrana sobreposta à gengiva. 
c) Enfartamento ganglionar. 
d) Contagiosa. 
 
21 - Assinale a alternativa que não apresenta condições médicas nas quais são indicados o uso profiláticos de 
antibióticos: 
a) Estenose idiopática hipertrófica da aorta. 
b) Prolapso de válvula mitral com ou sem regurgitação. 
c) Pacientes que receberam transplantes. 
d) Lúpus eritematoso. 
 
22 - Assinale a alternativa incorreta com relação á endodontia em decíduos: 
a) A técnica de remoção da polpa coronária é seguida do uso de medicamentos que procuram manter a polpa radicular 
em condições de saúde. 
b) A técnica da pulpectomia é, em tudo, semelhante ao tratamento de canal de dentes permanentes. 
c) A instrumentação do canal radicular do decíduo é praticamente usada para remover o máximo de tecido necrosado de 
dentro o canal. 
d) Na grande maioria dos casos, o capeamento pulpar direto em dentes decíduos tem apresentado bons resultados. 
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23 - Com relação aos pinos intra-radiculares utilizados em decíduos, não podemos afirmar: 
a) Durante a cimentação, é importante ficar atento para que não ocorra excesso de cimento na região do sulco gengival. 
b) A porção do pino que fica fora do canal deve corresponder a aproximadamente metade da coroa do dente. 
c) Com o canal do dente previamente tratado, retira-se 2mm de material obturador com broca de aço esférica. 
d) As raízes remanescentes de dentes decíduos com perda total da coroa devem receber tratamento endodôntico e pinos 
intra-radiculares, dependendo do grau de rizólise. 
 
24 - “A relação dos arcos dentários dos dentes naturais quando temos máxima intercuspidação (oclusão central) 
dos dentes e os músculos estejam contraídos em seu ciclo de potência máxima.” 
O texto acima define: 
a) Dimensão vertical de repouso. 
b) Dimensão vertical de oclusão. 
c) Relação de oclusão cêntrica. 
d) Máxima intercuspidação habitual. 
 
25 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas afirmativas com relação às lesões traumáticas em dentes 
decíduos e permanentes jovens, exceto: 
a) A concussão é um pequeno traumatismo às estruturas de suporte do dente, com aumento de mobilidade ou 
deslocamento anormal. 
b) A luxação extrusiva ocorre quando o dente sofre esfoliação parcial. Nesses casos, é muito comum o aparecimento de 
reabsorção externa. 
c) O importante nos casos de luxação lateral é que o controle clínico radiográfico seja feito para avaliar as alterações 
que possam surgir. 
d) A intrusão pode ser total ou parcial, havendo compressão ou fratura do processo alveolar, particularmente na região 
correspondente ao ápice do dente intruído. 
 
26 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas contra indicações com relação à pulpotomia utilizando 
formocresol em decíduos, exceto: 
a) Dente de que não pode ser restaurado. 
b) Destes prestes a esfoliar ou sem osso que cobre a coroa do permanente. 
c) História de dor provocada. 
d) Polpa que não sangra. 
 
27 - Todas as alternativas abaixo apresentam doenças que podem levar a um retardo da rizólise, exceto: 
a) hipotireoidismo. 
b) hipopituitarismo. 
c) disostose cleidocraniana. 
d) diabetes. 
 
28 - Assinale a alternativa incorreta com relação às diferenças morfológicas entre os dentes decíduos e os 
permanentes:  
a) Os terços cervicais vestibular e lingual das coroas dos decíduos anteriores são muito mais proeminentes que os dos 
dentes permanentes. 
b) As câmaras pulpares nos dentes decíduos são comparativamente maiores que as nos dentes permanentes. 
c) O esmalte dos dentes decíduos é menos permeável que o esmalte dos dentes permanentes. Porém, essa 
permeabilidade é diminuída após o início reabsorção radicular. 
d) A espessura de dentina entre a câmara pulpar e o esmalte é menor nos dentes decíduos que a nos dentes permanentes. 
 
29 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas contra indicações com relação à realização de obturações 
dos canais radiculares nos decíduos, exceto: 
a) Reabsorção radicular interna visível em raios X. 
b) Reabsorção radicular patológica excessiva, envolvendo mais de um terço da raiz. 
c) Presença de cisto dentígero ou folicular. 
d) Comprimento radicular de no mínimo 7mm. 
 
30 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas características de más oclusões classe III, exceto: 
a) Os pacientes com este tipo de problema apresentam um perfil facial côncavo.  
b) Na maioria dos casos, os pacientes têm como característica intrabucal, a mordida cruzada posterior. 
c) Este tipo de problema poderá ser interceptado com a utilização de alguns aparelhos bem específicos. Se o paciente 
estiver na fase de crescimento e desenvolvimento craniofacial, e o problema for da maxila, utilizamos a Máscara Facial, 
que tem como finalidade tracionar a maxila para frente. 
d) Outra opção de tratamento é a mentoneira, que tem como função, a tentativa de “diminuir” o crescimento 
mandibular, nos casos onde este está exagerado. 
 
 

  
 




