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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 - Assinale a alternativa abaixo que não está correta com relação às características clínicas da gengiva do 
periodonto: 
a) A faixa de gengiva inserida é variável na face vestibular, diferindo nas várias faixas da boca. Geralmente ela é maior 
na região dos incisivos e menor nos segmentos posteriores. 
b) As células de Merkel estão localizadas nas camadas mais rasas do epitélio. Elas pertencem ao sistema de fagócitos e 
têm papel importante na reação imunológica. 
c) O epitélio oral ou externo reveste a crista e a superfície externa da gengiva marginal e a superfície da gengiva 
inserida. 
d) Apesar das características químicas e morfológicas, o epitélio sulcular tem o potencial de queratinizar se for refletido 
e exposto à cavidade bucal ou se a flora bacteriana do sulco for totalmente eliminada.  
 
12 - Com relação ao cálculo e outros fatores que predispõem a inflamação gengival, não podemos afirmar: 
a) O cálculo subgengival está localizado abaixo da crista da gengiva marginal e, portanto, não é visível no exame 
clínico de rotina. 
b) O cálculo tem a capacidade de concentrar cálcio de duas a vinte vezes mais que o nível encontrado na saliva. 
c) Enquanto a placa bacteriana que cobre os dentes é o principal fator etiológico no desenvolvimento de doenças 
periodontais, a remoção da placa subgengival e o cálculo constituem a base da terapia periodontal. 
d) A matéria Alba é uma concentração de microorganismos, células epiteliais descalcificadas e restos alimentares. Ela é 
um depósito de cor amarelada ou cinza claro e mais aderente que a placa bacteriana. 
 
13 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação à inflamação gengival, exceto: 
a) A qualidade e a intensidade da resposta do hospedeiro determinam se a lesão inicial resolve-se rapidamente, com a 
volta do tecido para um estado normal, ou evolui para uma lesão inflamatória crônica. 
b) O sangramento durante a sondagem é facilmente perceptível clinicamente e, portanto, é de grande valia para o 
diagnóstico precoce e a prevenção de gengivite mais avançada. 
c) O sangramento espontâneo ou por estímulo ocorre na gengivite herpética. Nesta condição, os vasos sanguíneos 
ingurgitados no tecido conjuntivo inflamado são expostos por ulceração da superfície necrosada do epitélio. 
d) Em alguns distúrbios sistêmicos, a hemorragia gengival ocorre espontaneamente ou após irritação, sendo excessiva e 
de difícil controle.   
 
14 - Com relação ao fumo e a doença periodontal, assinale a alternativa incorreta: 
a) Os fumantes têm um aumento da expressão da inflamação clínica na presença de acúmulo e placa quando 
comparados a não fumantes.  
b) O uso de tabaco para mastigar tem sido associado com leucoplasia oral e carcinoma. Entretanto, este tipo de tabaco 
não apresenta efeitos generalizados na progressão da doença periodontal, a não ser perda de inserção localizada e 
resseção gengival na área onde é colocado o tabaco. 
c) O fumo pode interferir na resposta dos neutrófilos no combate à infecção periodontal, mas pode também aumentar a 
liberação de enzimas que destruam os tecidos. 
d) Os efeitos maléficos do fumo no resultado do tratamento parecem ter longa duração, e independem da frequência da 
terapia de manutenção.  
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15 - Com relação à afiação dos instrumentos periodontais, não está correto afirmar: 
a) Qualquer que seja a técnica empregada para a afiação individual das curetas universais, deve-se ter em mente que o 
ângulo formado entre a face da lâmina e sua superfície lateral em qualquer cureta é 70 a 80 graus. 
b) A pedra, durante a afiação deve estar sempre lubrificada visando minimizar a formação de obstáculos na superfície 
abrasiva da pedra por partículas de metal removidas do instrumento. 
c) As pedras de afiar montadas rotatórias são bem recomendadas para uso rotineiro, pois possuem fácil manuseio, não 
alteram a forma do instrumento e não tendem a gastar o instrumento rapidamente. 
d) O instrumento deve ser afiado ao primeiro sinal de perda de corte. 
 
16 - Assinale a alternativa incorreta com relação ao controle de placa para o paciente periodontal: 
a) O controle de placa em pacientes periodontais é crítico porque a destruição dos tecidos que eles sofreram criou áreas 
e defeitos susceptíveis à posterior recorrência da doença. 
b) O controle de placa permite que cada paciente assuma a responsabilidade pela sua própria saúde bucal em uma base 
diária. 
c) A frequência ótima para remoção de placa pelos pacientes periodontais não pode ser determinada, mas é razoável 
esperar que os pacientes periodontais removam completamente a placa do s dentes no mínimo uma vez a cada 24horas, 
devido à suscetibilidade do paciente à doença e à complexidade da tarefa. 
d) As pastas de dentes para controle de tártaro com o ingrediente ativo pirofosfato reduz a formação de novo cálculo 
sub e supragengival diminuindo a inflamação gengival. 
 
17 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação ao trauma oclusal agudo e crônico, exceto: 
a) O trauma de oclusão agudo resulta de alterações súbitas na força oclusal, tais como aquelas geradas pela mordida de 
objetos duros. 
b) Restaurações ou próteses que interferem ou alteram a direção das forças oclusais sobre os dentes podem levar a 
traumatismo crônico, resultando em dor nos dentes, sensibilidade à percussão e aumento na mobilidade dentária. 
c) O trauma secundário de oclusão ocorre quando a capacidade de adaptação dos tecidos para resistir às forças oclusais 
estiver comprometida pela perda óssea advinda da inflamação marginal. 
d) O critério que determina se a oclusão é traumática é baseado no desenvolvimento de injúria periodontal e não na 
maneira como os dentes incluem. 
 
18 - “É o instrumento de escolha para a remoção de cálculos subgengivais profundos, alisamento radicular do 
cemento alterado e remoção do tecido mole que reveste a bolsa periodontal. Cada ponta ativa tem ângulo de 
corte em ambos os lados da lâmina e ponta arredondada”. 
O texto acima se refere a: 
a) Foices. 
b) Sondas Periodontais. 
c) Curetas. 
d) Enxadas. 
 
19 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas relações etiológicas possíveis entre o ácido Ascórbico e a 
doença periodontal, exceto: 
a) Baixos níveis de ácido ascórbico influenciam o metabolismo do colágeno no periodonto, de forma a afetar a 
habilidade própria do tecido à regeneração e reparação. 
b) Os níveis diminuídos do ácido ascórbico influenciam tanto a quimiotaxia quanto a ação migratória dos leucócitos, 
influenciando também sua atividade fagocítica. 
c) A deficiência do ácido ascórbico interfere com a formação do osso, levando à perda do osso alveolar. 
d) A deficiência do ácido ascórbico aumenta a permeabilidade da mucosa bucal para algumas endotoxinas.   
 
20 - “Numerosas alterações bucais podem ser encontradas em pacientes com ______________, incluindo 
queilose, ressecamento da mucosa e formação de fissuras, sensação de queimação na mucosa e na língua, 
diminuição do fluxo salivar e alterações na microbiota da cavidade bucal, com predomínio maior de Candida 

albicans, estreptococos hemolíticos e estafilococos”. 
Assinale a alternativa que possui a doença sistêmica que melhor preenche a lacuna acima: 
a) Diabetes. 
b) Hiperparatireoidismo. 
c) Leucemia. 
d) AIDS. 
 
21 - Com relação à gengivite ulcerativa necrosante, não está correto afirmar: 
a) A gengivite ulcerativa necrosante pode superpor-se a uma gengivite crônica. 
b) Os sintomas bucais da gengivite ulcerativa necrosante são: lesões extremamente sensíveis ao toque, dor constante e 
persistente e gosto metálico desagradável.  
c) Os sinais e sintomas sistêmicos e extrabucais da gengivite ulcerativa necrosante são: linfadenopatia local, ligeira 
elevação de temperatura, perda de apetite, dentre outras. 
d) A gengivite ulcerativa necrosante tem etiologia viral, duração não definida e contágio não comprovado. 
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22 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às funções do ligamento periodontal, exceto: 
a) As funções físicas do ligamento periodontal incluem proporcionar um invólucro de tecidos moles para proteger os 
vasos e nervos de injúrias, transmitir forças oclusais ao osso, fixar o dente ao osso, absorver choques e manter os 
tecidos gengivais em suas relações adequadas aos dentes. 
b) Células do ligamento periodontal participam na formação e reabsorção de cemento e osso, que ocorrem na 
movimentação fisiológica do dente, na acomodação do periodonto às forças oclusais e na reparação de injúrias. 
c) O ligamento periodontal é abundantemente suprido com fibras nervosas sensoriais, capazes de transmitir sensações 
táteis, de pressão e de dor através dos ramos do trigêmeo. 
d) O ligamento periodontal fornece nutrientes para o osso, gengiva, esmalte, dentina e cemento através dos vasos 
sanguíneos e é responsável pela drenagem linfática. 
 
23 - Assinale a alternativa incorreta cm relação à “medicina periodontal”: 
a) A doença periodontal é um fator de risco para doença coronariana, independente de outros fatores de risco clássicos. 
b) Em pacientes diabéticos com periodontite, a terapia periodontal pode ter efeitos benéficos no controle glicêmico. 
c) A higiene bucal ou a doença periodontal estão intimamente relacionadas ao risco para condições respiratórias agudas, 
como a pneumonia, em indivíduos em moradias comunitárias. 
d) A infecção periodontal pode afetar o desenvolvimento fetal e a evolução da gravidez. 
 
24 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às doenças sistêmicas responsáveis pelo aumento 
gengival, exceto: 
a) O aumento gengival leucêmico aparece através de epúlides que pode ser discreto ou generalizado.  
b) O aumento gengival em pacientes leucêmicos mostra vários graus de infamação crônica. 
c) A característica clínica da Granulomatose de Wegener está relacionada com aumento papilar granulomatoso que é 
púrpuro-avermelhado e sangra facilmente quando estimulado.  
d) O granuloma sarcóide afeta predominantemente negros e pode envolver a gengiva, onde um crescimento vermelho, 
friável e indolor pode aparecer.   
 
25 - Com relação á instrumentação manual periodontal, não está correto afirmar: 
a) O apoio dos dedos pode ser estabelecido nas superfícies dentárias imediatamente adjacentes à área de trabalho. 
b) A preensão palmar ou polegar é a mais eficaz e estável e assegura o maior controle na execução de procedimentos 
intrabucais. 
c) A estabilidade do instrumento e da mão é o principal requisito para uma instrumentação controlada. 
d) Sempre que possível, é mais desejável a visão direta com iluminação direta do refletor. 
 
26 - Com relação aos agentes de controle químico de placa bacteriana, não podemos afirmar: 
a) A clorexidina pode provocar manchas marrons nos dentes, língua e restaurações e diminuir, transitoriamente, o 
paladar.  
b) Um preparo contendo Triclosan possui boa efetividade em reduzir placa e gengivite. 
c) Bochechos com óleos essenciais contendo timol, eucaliptol, mentol e salicilato de metila são capazes de reduzir a 
placa e a gengivite em 25 a 35%.  
d) A clorexidina possui alta atividade tóxica sistêmica em humanos, pode produzir resistência de microorganismos 
bucais e não é teratogênica. 
 
27 - Os sinais radiográficos advindos do trauma de oclusão incluem, exceto: 
a) Aumento do espaço periodontal acompanhado pelo espessamento da lâmina dura ao longo do aspecto lateral da raiz 
na região apical e áreas de bifurcação. 
b) Destruição mais horizontal que vertical do septo interdental. 
c) Radioluscência e condensação do osso alveolar. 
d) Reabsorção radicular. 
 
28 - Assinale as principais características do estágio de lesão precoce da gengivite: 
a) Alterações vasculares, consistindo essencialmente em dilatação dos capilares e aumento do fluxo sanguíneo. 
b) Eritema e sangramento à sondagem. 
c) Anoxemia gengival localizada. 
d) A extensão da lesão está a nível de osso alveolar. 
 
29 - Na anquilose, qual estrutura é substituída por tecido ósseo? 
a) Esmalte. 
b) Dentina. 
c) Cemento. 
d) Polpa. 
 
30 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas modificações da classificação das doenças periodontais, 
exceto: 
a) Inclusão das doenças gengivais. 
b) Substituição do termo “periodontite do adulto” por “periodontite crônica”. 
c) Substituição do termo “periodontite de início precoce” por “periodontite agressiva”. 
d) Adição do termo “Abscessos periapicais”. 




