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CARGO:
DENTISTA  (PSF)

INSTRUÇÕES
01) O caderno de prova deverá conter: 40 (quarenta) questões objetivas, assim dis-

tribuídas: 10 de Língua Portuguesa, 10 de Atualidades e 20 de Conhecimentos Espe-
cíficos.

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de
respostas.

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos fiscais.

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante
sua realização.

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema
de comunicação.

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de

decorrida, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.
09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorri-

das 2 (duas) horas do início da prova.
10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b) assine no local indicado;
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta

azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera cor-
reta em cada questão;

d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:
• Utilize caneta, ponta média, de tinta azul-escura ou preta, para preencher
os campos solicitados.
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
• Preencha assim:  
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LÍNGUA PORTUGUESA

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 01 A 06
BASEIAM-SE NO TEXTO SEGUINTE,
MESMO QUE INDIRETAMENTE.

Tiroteio em morro próximo ao
sambódromo mata jovem de 14 anos.

Um adolescente de 14 anos morreu e qua-
tro pessoas ficaram feridas na madrugada desta
segunda-feira, dia 20, após intenso tiroteio en-
tre policiais e traficantes de uma comunidade
próxima à Marquês de Sapucaí, onde milhares
de pessoas acompanhavam o primeiro dia dos
desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, o confronto ocorreu du-
rante uma operação para deter um dos chefes
do tráfico do Morro do São Carlos, situado no
Estácio, Zona Norte do Rio de Janeiro. O morro
onde o incidente foi registrado fica a aproxima-
damente dois quilômetros do Sambódromo.

No momento do tiroteio, cerca de 500 mo-
radores do Morro São Carlos acompanhavam o
desfile de um bloco carnavalesco, e houve vio-
lenta manifestação em protesto contra a morte
do adolescente. Inúmeros objetos foram joga-
dos na base da Unidade de Polícia de Pacificado-
ra (UPP) local e uma viatura policial pegou fogo. O
protesto foi reprimido com gás lacrimogêneo.

Entre os feridos estão Marcílio de Oliveira,
de 24 anos e conhecido como Cherú, e Paulo
Roberto Barros dos Santos, também de 24, co-
nhecido como Dorei. Segundo a polícia, ambos
estão ligados ao tráfico no morro São Carlos. 

A operação foi iniciada depois que a polícia
recebeu uma denúncia de que Cherú, que já era
procurado, estava aproveitando o carnaval para
se reunir com amigos em um bar da
comunidade. Ao chegarem ao local, os policiais
foram recebidos a tiros pelos traficantes e, no
confronto, um disparo atingiu o peito de um ado-
lescente de 14 anos. O jovem morreu no local. A
família nega a versão da polícia de que ele fazia
parte do tráfico de drogas. Em comunicado, a
polícia afirma que uma sindicância foi aberta
“para apurar detalhes da ocorrência e definir res-
ponsabilidades”

O tiroteio no morro São Carlos ocorreu so-
mente uma semana depois que 11 pessoas fo-
ram detidas nesta mesma comunidade, todas
acusadas de integrar ou apoiar o grupo liderado
por Cherú. Entre os detidos está o capitão da
UPP São Carlos, instalada no local há um ano
para inibir a ação dos traficantes. O Complexo

de São Carlos foi pacificado em fevereiro de 2011,
e recebeu uma Unidade de Polícia Pacificadora
(UPP) em maio do mesmo ano. 

20/02/2012 14h27 - REDAÇÃO ÉPOCA,
COM AGÊNCIA EFE - Texto adaptado.

Disponível em: <http://
revistaepoca.globo.com/Brasil/noticia/2012/02/

tiroteio-em-morro-proximo-ao-sambodromo-
mata-jovem-de-14-anos.html>.

Questão 01) Assinale a alternativa
correta, em relação ao texto enfocado.

A) Trata-se de texto denotativo, de cunho in-
formativo.

B) Trata-se de prosa figurada, de cunho jorna-
lístico.

C) Estrutura-se de modo paralelístico-dramáti-
co, de cunho denotativo.

D) Estrutura-se em forma de editorial, com sen-
tido figurado.

E) Trata-se de enunciação memorialista, de cu-
nho  figurado.

Questão 02) Considere o texto e as
assertivas a seguir.

I) A polícia do Rio de Janeiro recebeu uma
denúncia sobre a presença de trafican-
tes procurados, em determinado local
do morro São Carlos.

II) No confronto, foram presos os trafican-
tes e um jovem de 14 anos morreu ba-
leado.

III) Houve protestos da comunidade, inclu-
sive contra a base da UPP.

As afirmações acima estão articuladas de
modo coerente e correto em:

A) A força policial realizava batida na Marquês
de Sapucaí quando foi alertada sobre tráfico
de drogas no Morro São Carlos, matando e
prendendo, em diligência realizada, 11 trafi-
cantes e um jovem da comunidade, o que
levou a comunidade a se rebelar contra as
forças da UPP. Destaque-se que os bandi-
dos eram Cherú e Dorei, poderosos chefes
do crime local.

B) No morro São Carlos, próximo do Estácio e
da Sapucaí, houve um confronto entre poli-
ciais e traficantes (Cherú e Dorei eram os
chefes), resultando na prisão dos bandidos,
com a morte de um jovem de 14 anos, pri-
são de um comandante da UPP, e repressão
do pessoal da comunidade rebelado.
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C) Quase 550 moradores do morro São Carlos
participavam do desfile, na Sapucaí. Polici-
ais alertados, entraram em confronto com
traficantes, resultando na morte de um ino-
cente jovem de 14 anos, e na prisão dos
bandidos. Houve, então ataques à UPP, por
parte dos carnavalescos da comunidade, em
protesto à violência ocorrida, inclusive con-
tra um oficial da UPP envolvido no tráfico.

D) Avisados de que traficantes procurados es-
tariam em local do morro do São Carlos, no
Estácio, policiais entraram em confronto com
os bandidos, que foram presos, ocorrendo a
morte de um jovem de 14 anos. A popula-
ção revoltada praticou atos de violência con-
tra a base da UPP local.

E) Próximo ao Sambódromo, um tiroteio entre
policiais e os traficantes Cherú e Dorei, de-
nunciados pela população, acabaram com
muitas prisões e uma morte, a de um rapaz
da comunidade, que tinha apenas 14 anos
de idade. Indignados, inclusive contra um
capitão da UPP envolvido no trafico, houve
reação contra a UPP local por parte da po-
pulação, que havia atirado objetos em defe-
sa própria.

Questão 03) Estão todas as palavras
grafadas corretamente, na alternativa:

A) sessão – tráfico – lacrimogênio – superfisial

B) Estácio – ambígüo – anéis – sutil

C) Pacífico – pacificado – areoporto – idéia

D) taxi – inconsútil – armamento – Sapucaí

E) sindicância – próximo – linguiça – cessão

Questão 04) Assinale a alternativa em
que NÃO HÁ erro.

A) Entre mim e a polícia não houve confusão.

B) Houveram muitas prisões no morro do São
Carlos.

C) Fazem três anos que a UPP foi instalada na-
quele morro.

D) O ouro, a prata e a droga estava na mira
dos bandidos.

E) Isto não é para mim fazer: não sou margi-
nal!

Questão 05) Assinale a alternativa
correta em relação à frase:

Os adolescentes feriram-se há um ano atrás.

A) O sujeito é composto.

B) Há redundância.

C) A oração é completiva adjetiva apassivadora.

D) Há um erro de concordância nominal quan-
to ao sujeito.

E) Há um erro de acentuação.

Questão 06) Em relação aos prono-
mes, preencha com o que for adequado.

I) Não ______ perguntou se era o assas-
sino.

II) Era para _________ interrogar o trafi-
cante.

A) o – se

B) lhe – mim

C) o – eu

D) o – mim

E) lhe – eu

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 07 A 10
TÊM COMO FOCO O TEXTO SEGUINTE,
MESMO QUE INDIRETAMENTE.

JORNAL, LONGE
        Cecília Meireles (in Mar Absoluto)

Que faremos destes jornais, com telegra-
mas, notícias,

anúncios, fotografias, opiniões...?

Caem as folhas secas sobre os longos rela-
tos de guerra:

e o sol empalidece suas letras infinitas

Que faremos destes jornais, longe do mun-
do e dos homens?

Este recado de loucura perde o sentido en-
tre a terra e o céu.

De dia, lemos na flor que nasce e na abelha
que voa;

de noite, nas grandes estrelas, e no aroma
do campo serenado.

Aqui, toda a vizinhança proclama convicta:
“Os jornais servem para fazer embrulhos”.

E é uma das raras vezes em que todos es-
tão de acordo.
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Questão 07) Indique a alternativa em
que todas as assertivas estão INCORRETAS.

I) Percebe-se que a pessoa (eu-lírico) está
agoniada por estar longe das notícias.

II) A vizinhança tem a mesma opinião so-
bre os jornais.

III) Os jornais apresentam fotografias, opi-
niões, anúncios, relatos de guerra...

IV) A vizinhança toda tem assinatura de
jornais.

V) O texto questiona a importância das
notícias em determinadas ocasiões e
situações.

A) I e II.

B) I e IV.

C) III e V.

D) IV e V.

E) II e III.

Questão 08) A  interrogação “Que fa-
remos destes jornais, longe dos mundos e dos
homens?”  leva-nos a refletir sobre:

A) como o jornal (noticiário) é imprescindível
no mundo globalizado.

B) a natureza e sua beleza, com folhas secas e
insetos que devem ser eternizados.

C) a verdadeira essência da vida.

D) a verdadeira importância dos astros para a
vida humana.

E) a importância da vizinhança e dos jornais.

Questão 09) Em relação à frase “Os
jornais servem para fazer embrulhos”, mar-
que a assertiva correta.

A) Está entre aspas no texto porque é a trans-
crição da fala de uma pessoa, ou seja, é dis-
curso direto.

B) Está em destaque no texto porque foi retira-
da de outro texto, publicado em outro veí-
culo de comunicação.

C) Está escrita entre aspas para mostrar a im-
portância do padrão culto.

D) Corresponde a um dialeto.

E) É exemplo de uma variedade linguística ade-
quada para situações formais.

Questão 10) Qual a alternativa em
que existe erro?

A) Deus pediu que amássemos uns aos outros.

B) Deus pediu que todos os homens fossem ir-
mãos.

C) A vida na Terra é completa com insetos, flo-
res, seres humanos.

D) Deus criou o mundo, Adão e Eva.

E) A vida na Terra tem valor com menas guer-
ras e violência.

ATUALIDADES

Questão 11) Considerado por muitos
o mais bem-sucedido músico brasileiro nos
EUA, foi indicado ao Oscar pela canção com-
posta com Carlinhos Brown para o desenho
Rio, chama-se:

A) Ivan Sartori.

B) Caetano Veloso.

C) Milton Nascimento.

D) Dudu Nobre.

E) Sérgio Mendes.

Questão 12) Em relação à Seleção
Brasileira de Futebol, o Brasil encontra-se no
ranking da Fifa em:

A) terceiro lugar.

B) primeiro lugar.

C) oitavo lugar.

D) sétimo lugar.

E) décimo lugar.

Questão 13) A taxa média de juros de
empréstimo para pessoa física encontra-se,
nos dias atuais, a mais baixa dos últimos 17
anos, caiu para:

A) 9,8% ao mês.

B) 7,9% ao mês.

C) 4,5% ao mês.

D) 6,4% ao mês.

E) 5,5% ao mês.
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Questão 14) A jornalista Fátima Ber-
nardes, que apresentou o Jornal Nacional por
14 anos, recentemente, deixou o programa
para:

A) cuidar da saúde de seus pais.

B) apresentar um programa policial.

C) apresentar um programa matinal.

D) aposentar-se.

E) apresentar um programa esportivo.

Questão 15) O primeiro brasileiro a
ingressar na divisão de elite do sumô japo-
nês, com 9 vitórias, proeza que há mais de
30 anos não acontecia foi:

A) André Machida.

B) Anderson Harumi.

C) Ricardo Sugano.

D) Arumi Hatoshi.

E) Jorge Tetsuo.

Questão 16) Em relação à taxa de
homicídios dolosos, a maior do país, está em
68,2 em cada 100.000 habitantes, trata-se do
estado:

A) do Acre.

B) de Minas Gerais.

C) do Rio de Janeiro.

D) da Paraíba.

E) de Alagoas

Questão 17) No país, existem aproxi-
madamente 6 milhões de pequenos e micro-
empresários responsáveis por milhões de
empregos formais, juntos eles respondem por:

A) 54% do total de renda fixa.

B) 35% dos empregos formais do setor priva-
do.

C) 10% do PIB.

D) 98% do total de empresas.

E) 5% das exportações.

Questão 18) Analise a frase: “Quanto
mais rico o país, mais lixo se joga fora, mais
lixo se recolhe, mais lixo se reaproveita e mais
dinheiro se ganha com isso”. O Brasil arreca-
da, por ano, a quantia de:

A) um bilhão de reais.

B) um milhão de reais.

C) cinco bilhões de dólares.

D) dez bilhões de dólares.

E) dez milhões de reais.

Questão 19) Brasileiros que vivem
com menos de 70 reais por mês, condição
que equivale à pobreza extrema, represen-
tam 8,5 % da população. Isso quer dizer que
há:

A) 12.200.000 brasileiros nesta condição.

B) 14.200.000 brasileiros nesta condição.

C) 15.200.000 brasileiros nesta condição.

D) 16.200.000 brasileiros nesta condição.

E) 18.200.000 brasileiros nesta condição.

Questão 20) Analise a frase: “A falta
de doadores não é a única razão para a que-
da dos transplantes cardíacos. Falhas fazem
com que a maioria dos órgãos doados não
seja aproveitada”. No Brasil, a taxa de apro-
veitamento de coração para transplantes está
em:

A) 5%.

B) 20%.

C) 30%.

D) 10%.

E) 3%.
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CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Questão 21) Assinale, dentre as alter-
nativas, qual doença é causada por fungo,
caracterizada por lesão erosiva de aspecto
esbranquiçado, superfície granulosa, salpicada
por pontilhado hemorrágico e infiltrativa, li-
gada ao hábito generalizado entre trabalha-
dores agrícolas de mascar folhas de vegetais
e usar talos e gravetos para palitar os dentes.

A) Candidíase pseudomembranosa

B) Blastomicose sul-americana (paracoccidioi-
domicose)

C) Leishmaniose tegumentar americana

D) Histoplasmose

E) Actinomicose

Questão 22) Em relação às formas de
aplicação tópica de flúor, está correto:

A) 2,00% NaF (0,90% F) – 9040 Ppm F – solu-
ção para bochecho – uso caseiro.

B) 8%  SnF (1,94% F) – 19400 Ppm F – denti-
frício.

C) 0,2% NaF ( 0,091% F) – 910 Ppm F – gel
com Ph ácido para aplicação profissional.

D) 0,1 – 0,15% F – 1000–1500 Ppm F – gel
com Ph neutro para aplicação profissional.

E) 0,05% NaF (0,023% F) – 230 Ppm F – solu-
ção para bochecho – uso caseiro.

Questão 23) Estão corretas as seguin-
tes afirmativas sobre radiografia periapical,
EXCETO:

A) Oferece uma visão completa da raiz e das
regiões do periápice e osso alveolar adja-
cente, seja pela técnica da bissetriz ou do
paralelismo.

B) É recomendada em exames de dentes
desvitalizados para verificar lesões apicais.

C) Em pacientes jovens, com dentes com ou
sem vitalidade, permite verificar o grau de
mineralização radicular.

D) Pela técnica da bissetriz, é o exame ideal
para avaliação da condição coronária dos
dentes.

E) Importante exame para verificar possíveis
fraturas radiculares em traumatismos recen-
tes e consolidações e reabsorções posteri-
ormente.

Questão 24) No diagnóstico visual e
táctil da lesão cariosa:

I) Mancha branca ativa – apresenta-se cli-
nicamente opaca e rugosa, encontrada
preferencialmente em locais de difícil
higienização, podendo estar associada
à gengivite.

II) Mancha branca inativa – pode apresen-
tar-se pigmentada ou com coloração
clara, superfície de esmalte brilhante,
lisa ou polida.

III) Cavidade ativa – apresenta coloração
clara, fundo amolecido e nos bordos,
mancha branca ativa.

IV) Cavidade inativa – coloração escurecida,
fundo endurecido à sondagem, margens
definidas e sem o halo de mancha bran-
ca ativa nos bordos da cavidade.

A) Apenas I, II e III estão corretas.

B) Apenas I, II e IV estão corretas.

C) Apenas I e IV estão erradas.

D) Todas estão corretas.

E) Apenas IV está correta.

Questão 25) Paciente do sexo mascu-
lino, 32 anos, comparece à UBS com queixa
de dor espontânea, intensa, contínua, pulsátil
e difusa no elemento 26. No exame clínico
verificamos a mucosa normal, o dente apre-
sentando vitalidade e mobilidade normal, sem
extrusão e sensibilidade à percussão, face
normal, sem febre e RX apresentando nor-
malidade ligamentar  e  óssea.  Qual o seu
diagnóstico?

A) Abscesso periapical agudo.

B) Abscesso periodontal agudo.

C) Pulpite aguda.

D) Lesão periapical agudizada.

E) Pericementite apical aguda.
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Questão 26) Avulsão é a completa re-
moção do dente do seu alvéolo. Assinale ver-
dadeiro (V) ou falso (F).

(     ) O sucesso do reimplante está relacio-
nado a dois fatores interdependentes:
o tempo em que o dente ficou fora do
alvéolo e o modo como foi conservado
até o reimplante.

(     ) A revascularização pulpar pode ser es-
perada em alguns casos que apresen-
tem rizogênese incompleta, cujo diâme-
tro do forame esteja maior do que 1mm,
tempo extra-alveolar curto, meio de
estocagem ideal, reposicionamento al-
veolar correto e imobilização semirrígi-
da.

(     ) O leite é o melhor meio de conservação
que o paciente pode ter em mãos para
o dente avulsionado.

(     ) A limpeza deve ser feita com gaze em-
bebida em soro fisiológico, friccionando
em toda a extensão do dente a ser
reimplantado para remover resíduos e
bactérias que possam estimular uma
resposta inflamatória.

A) V; F; V; V.

B) V; V; V; F.

C) V; F; V; F.

D) F; F; V; F.

E) V; V; F; V.

Questão 27) Epidemiologia é o ramo
das ciências da saúde que estuda na popula-
ção a ocorrência, a distribuição e os fatores
determinantes dos eventos relacionados com
a saúde. Assinale a alternativa correta.

A) Estudo dos agravos à saúde, no qual as va-
riações ocorrem em pequena escala ao lon-
go do tempo, sendo essas variações consi-
deradas dentro da normalidade.

B) Aparecimento de um número de casos de
uma determinada doença, generalizada por
extensas regiões geográficas, podendo
abranger um grande país, um grupo de pa-
íses ou até mesmo diversos continentes.

C) O conhecimento da epidemiologia das do-
enças bucais nos permite o planejamento de
serviços odontológicos que permitem iden-
tificar as causas das doenças e testar pro-
gramas preventivos e de educação para a
saúde.

D) A epidemiologia procura entender as deter-
minantes biológicas e sociais do processo
saúde/doença e dos eventos que afetam a
saúde da comunidade, sendo assim, se apoia
em pressupostos básicos que consideram
que as agressões à saúde ocorrem ao acaso
na população.

E) O formulário da OMS (World Health
Organization – WHO – Oral Health Surveys:
basic methods) versão 1997, foi elaborado
para cobrir as exigências de estudos
epidemiológicos destinados ao planejamen-
to, acompanhamento e reformulação de ser-
viços de atenção básica à saúde da popula-
ção.

Questão 28) Assinale  a  alternativa
ERRADA em relação às fontes de infecção.

A) Fontes de infecção são locais onde os mi-
cro-organismos são encontrados, quer seja
no seu habitat natural ou quando há conta-
minação.

B) As fontes de infecção compreendem todos
os locais nos quais os micro-organismos po-
dem ser encontrados.

C) No ambiente clínico, temos como exemplo
de fonte de infecção a poeira do consultório
que se encontra sobre o mobiliário ou em
suspensão e os aerossóis produzidos pelas
pontas que podem atingir o equipamento,
piso e outros locais.

D) Os micro-organismos da flora do paciente
não constituem fonte de infecção para si,
mesmo quando não é realizada a
degermação da sua pele e a antissepsia da
mucosa bucal no pré-operatório.

E) O profissional e pessoal auxiliar, quando por-
tadores de doença infectocontagiosa na fase
ativa ou latente, são considerados fontes de
infecção odontológica.
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Questão 29) Vasoconstritores são
agentes que diminuem a absorção do anes-
tésico, diminuindo a sua relativa toxicidade,
aumentando a duração do tempo de anestesia
e diminuindo o sangramento local. Sobre os
mesmos é correto afirmar que:

A) a toxicidade dos vasoconstritores indepen-
de da tolerância individual e tão somente da
concentração utilizada.

B) a adrenalina é um agente vasoconstritor, que
administrado em concentrações indevidas ou
intravasculares pode induzir à depressão,
diminuição da frequência cardíaca, edema
pulmonar e desfibrilação ventricular.

C) a octapressina é um polipeptídeo de baixa
toxicidade encontrado comercialmente e as-
sociado à prilocaína.

D) na prática odontológica, a ocorrência de al-
veolite (alvéolo seco) pode seguir-se à inje-
ção de adrenalina em concentração menor
que 1:100.000.

E) a adrenalina pode ser administrada em
hipertensos, diabéticos compensados e
hipertireoideos sem provocar palidez cutâ-
nea, taquicardia ou lipotímia, fenômenos que
podem ocorrer com o uso da octapressina.

Questão 30) Durante a anestesia lo-
cal, em odontopediatria, devemos observar:

A) A criança não apresenta variações nos ele-
mentos descritivos dos ossos da face e na
sua densidade ou porosidade.

B) As técnicas anestésicas empregadas em cri-
anças são as mesmas dos adultos, não exi-
gindo alterações.

C) O forame mandibular na criança situa-se ha-
bitualmente abaixo do plano oclusal dos den-
tes inferiores, pois o ângulo da mandíbula é
bastante amplo.

D) A anestesia infiltrativa pode ser feita nos
molares inferiores decíduos, desde que já
tenha ocorrido a erupção do molar perma-
nente, evento que indica maior porosidade
óssea regional, pela progressiva calcificação
mandibular a partir desse período etário.

E)  Todas as alternativas acima estão erradas.

Questão 31) Orifício terminal do con-
duto das glândulas parótidas, localizado na
face interna das bochechas, na altura da co-
roa do segundo molar superior.

A) Caliculus angularis.

B) Condutos de Bartolin.

C) Condutos de Rivini.

D) Forame cego.

E) Orifício de Stenon.

Questão 32) O Diabetes mellitus ca-
racteriza-se por uma deficiência relativa ou
absoluta na síntese de insulina pelas células
pancreáticas, prejudicando o transporte de
glicose para o interior das células e a sua uti-
lização como fonte de energia. Assinale a al-
ternativa correta.

I) A hiperglicemia, a glicosúria (elevação
dos níveis glicêmicos na urina), a poliúria
(urinar em excesso), a polifagia (neces-
sidade de se alimentar com frequência)
e a polidipsia (sede em excesso) são
alguns dos sintomas que caracterizam
inicialmente esta doença metabólica.

II) Pode ser classificada como sendo do tipo
I (insulino-dependente/diabete infanto-
juvenil) ou tipo II (insulino-independen-
te/diabete da maturidade).

III) O diabético não controlado pode apre-
sentar maior risco de infecções, preva-
lência de doença periodontal, alterações
vasculares e dificuldade de cicatrização.

IV) O diabético controlado e com boa higi-
ene não apresentará necessariamente
manifestações bucais, embora possa
apresentar alterações vasculares.

A) Apenas I e II estão corretas

B) Apenas a III está correta

C) Apenas III e IV estão corretas

D) Apenas II, III e IV estão corretas

E) Todas as afirmativas estão corretas.
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Questão 33) Quanto às propriedades
do cimento de ionômero de vidro, assinale a
alternativa errada.

A) O cimento de ionômero de vidro apresenta
adesão à estrutura dental por meio dos íons
hidrogênio do líquido, que deslocam íons
cálcio e fosfato que, por sua vez, unem-se
aos grupos carboxílicos do cimento e do den-
te.

B) A liberação de flúor do cimento de ionômero
de vidro ocorre de modo mais intenso nas
primeiras 24 a 48 horas e mantém-se em
menor concentração por longos períodos.

C) A biocompatibilidade atribuída ao cimento
de ionômero de vidro deve-se a razões, tais
como capacidade de adesão à estrutura den-
tal, alto peso molecular do ácido poliacrílico
e rápida precipitação deste pelos íons cálcio
dos túbulos dentinários.

D) A resistência ao desgaste atribuída ao cimen-
to de ionômero de vidro permite a sua indi-
cação para restaurações de dentes posteri-
ores, em áreas sujeitas a grandes esforços
mastigatórios.

E) O cimento de ionômero de vidro convencio-
nal apresenta, dentre os materiais restaura-
dores, os valores de coeficiente de expan-
são térmica linear mais próximo aos da es-
trutura dental.

Questão 34) As doenças infecto-con-
tagiosas podem ser causadas por bactérias,
fungos ou vírus. Constituem infecção bacteri-
ana, fúngica e virótica, respectivamente:

A) tuberculose, candidíase e HIV.

B) sarampo, coqueluche e rubéola.

C) mononucleose infecciosa, tétano e herpes
simples.

D) difteria, HIV e hepatite.

E) influenza, candidíase e sarampo.

Questão 35) As hepatites B e C estão
entre as doenças infecciosas ocupacionais que
atuam em maiores índices de morbidade e
mortalidade entre a classe odontológica. As
afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO:

A) A transmissão da hepatite C se dá por fluí-
dos corporais contaminados, sangue e sali-
va, representando um grande risco ocupaci-
onal para o CD e equipe.

B) O vírus da hepatite C (VHC) infecta 5 vezes
mais que o HIV, entretanto o seu risco de
transmissão é menor que o da hepatite B.

C) Já existe vacina para a hepatite C, mas não
para a B. Por causa da grande variabilidade
do vírus, a possibilidade de uma vacina para
o VHB num futuro próximo é remota.

D) A grande prevalência de procedimentos
odontológicos invasivos é identificada como
um importante fator de risco para a trans-
missão da hepatite C.

E) A única medida eficaz para a eliminação dos
riscos de infecção é por meio da prevenção
da ocorrência de acidentes, mediante a im-
plementação de normas de biossegurança.

Questão 36) Paciente adulto jovem,
apresentando dor irradiada para o ouvido,
halitose, trismo, linfadenopatia e inapetência,
estado febril e prostração. No exame clínico,
apresenta tecido eritematoso e edemaciado
sobrepondo-se ao elemento 38 em processo
de erupção, que está extremamente sensível
à palpação e sondagem periodontal. Qual o
seu diagnóstico?

A) Pericementite.

B) Fibrose gengival dilantínica.

C) Pericoronarite.

D) Abscesso periapical.

E) Alveolite.

Questão 37) Relacione a primeira co-
luna de acordo com a segunda e assinale a
alternativa correta.

I) Nifedipino

II) Hidroclorotiazida

III) Amiodarona

IV) Sinvastatina

V) Carbamazepina

(     ) Antiarrítmico.

(     ) Angianginoso e anti-hipertensivo.

(     ) Diurético e anti-hipertensivo.

(     ) Redutor de colesterol.

(     ) Anticonvulsionante.

A) I; III; II; IV; V.

B) III; II; I; V; IV.

C) III; I; II; IV; V.

D) V; I; III; IV; II

E) I; V; IV; II; III.
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Questão 38) A portaria n° 399/GM, de
22 de fevereiro de 2006, divulga o Pacto pela
Saúde 2006, consolidação do SUS que apro-
va as diretrizes operacionais do referido pac-
to, diante do qual podemos afirmar que:

A) a Lei 8.080/90 conceituou Saúde Pública na
perspectiva da atenção integral à saúde, atri-
buindo ao órgão de direção nacional do SUS
– o Ministério da Saúde – a coordenação da
política de saúde do trabalhador.

B) recomenda a instituição de normas específi-
cas, entre elas a de Saúde do Trabalhador,
constituindo-se a mesma em uma norma de
detalhamento da Norma Operacional Básica
– NOB-SUS n°01/96.

C) a atual Política Nacional de Saúde Bucal
(PNSB) foi elaborada na forma de diretrizes
baseadas em diversos documentos sobre
políticas de saúde bucal produzidos no Bra-
sil nas últimas décadas, principalmente, as
Conferências Nacionais de Saúde e as Con-
ferências Nacionais de Saúde Bucal.

D) o pacto está constituído por um conjunto de
compromissos sanitários, expressos em ob-
jetivos de processos e resultados derivados
da análise da situação de saúde do país, e
das prioridades definidas pelos governos fe-
deral, estadual e municipal.

E) o cumprimento da Convenção n° 161, da Or-
ganização Internacional do Trabalho (OIT),
prevê a inserção dos princípios de seguran-
ça, saúde e meio ambiente no trabalho como
tema transversal aos currículos de ensino dos
níveis fundamental, médio e superior.

Questão 39) Na exodontia do elemen-
to 36 (primeiro molar inferior esquerdo), com
coroa totalmente destruída, sem condições de
aproveitamento protético e apresentando ra-
ízes divergentes, qual a técnica exodôntica
geralmente eleita?

A) Alveolectomia parcial.

B) Apicetomia.

C) Ostectomia.

D) Alveolectomia total.

E) Alveolar por seccionamento dental.

Questão 40) Qual a denominação da
massa de dentina que se forma no interior da
câmara pulpar, subjacente ao ponto onde está
ocorrendo a irritação, no sentido de compen-
sar a perda de dentina superficial já atacada
ou destruída. A formação desta dentina no
interior da câmara pulpar determina uma al-
teração morfológica e de volume da mesma.
Histologicamente, pode se observar a presen-
ça de canalículos dentinários irregulares em
maior quantidade e bastante atrésicos, por-
que foram feitos às pressas, com o objetivo
de compensar uma perda.

A) Dentina esclerosada.

B) Dentina terciária.

C) Dentina primária.

D) Dentina reparadora.

E) Dentina secundária.




