
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Língua Portuguesa 
 

TEXTO 1 
 

Trabalho e ética 
 

       A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando 
modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a 
ética como algo imprescindível para estudar o ser humano 
e sua convivência com os outros, constituindo uma 
sociedade saudável e equilibrada. 

       Com escândalos estampando as manchetes dos 
jornais e a consequente impunidade dos envolvidos do alto 
escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral 
tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum 
relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar 
um segurança para não registrar visitas à empresa fora de 
hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota 
para fins não publicáveis?   

       Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que 
norteiam as ações do ser humano, como costumes, 
conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a 
região devido às influências culturais e históricas. Moral e 
ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética 
busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas 
situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da 
meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as 
consequências, mas eticamente não se detém, pois seu 
“freio moral” está deturpado por novos valores que supõe 
sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos. 

       Também a Lei não pode ser confundida com a ética, 
embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É 
importante lembrar que tudo começa na formação que os 
pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos 
evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais 
ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso 
pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de 
maneira diferente a traumas e carências.   

       Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que 
sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com 
qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita 
que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da 
ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder, 
assédio moral e sexual também estão na lista. 

       As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é 
um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, 
derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei 
pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter 
força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não 
estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade 
de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos 
quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. 
Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções 
executadas pela sociedade profissional, suspensão 
temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão. 

       Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar 
o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina 
nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em 
situação de destaque junto da organização a que 
pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética, 
portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do 
futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil 
que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar 
os danos causados por graves acidentes éticos e morais 
que possam ter ocorrido no passado. 
 

Ramon Barros. Texto disponível em: 
http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-e-

etica-1801689.html. Acesso em 17/01/2012. Adaptado. 

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas 
perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o 
tema, privilegiadamente:  

A) em sua relação com a política. 
B) na perspectiva das relações familiares. 
C) com foco no contexto empresarial. 
D) fazendo um paralelo com a Lei. 
E) comentando os Códigos das profissões. 

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes 
propósitos, EXCETO o de o autor: 

A) dissertar acerca da evolução histórica por que 
passou o étimo “ethos”. 

B) emitir sua opinião acerca de um tema 
recorrente na atualidade. 

C) marcar sua posição no que se refere a certas 
atitudes dos trabalhadores. 

D) comentar acerca de algo relevante para o 
mundo do trabalho. 

E) explicar ao leitor algumas diferenças entre 
“ética” e outros conceitos. 

03. No que se refere a características que se evidenciam 
no Texto 1, analise as proposições abaixo. 

1) Há intertextualidade explícita, no trecho: “A 
palavra “ética” vem do grego “ethos”. 

2) Na quase totalidade do texto, o autor opta por 
seguir as regras estabelecidas pela norma 
padrão da língua portuguesa. 

3) Prevalece o sentido denotativo das palavras, 
mais adequado aos propósitos comunicativos do 
autor. 

4) Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as 
sequências narrativas, que conferem certa 
informalidade ao texto.    

 
Está(ão) correta(s): 

 

A) 2 e 3, apenas. 
B) 2, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 1 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética, 
embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”. 
Nesse trecho, o segmento sublinhado estebelece, com 
o anterior, uma relação semântica de: 

A) causalidade. 
B) conformidade. 
C) conclusão. 
D) concessão. 
E) condição. 

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em 
sanções executadas pela sociedade profissional, 
suspensão temporária ou definitiva do direito de 
exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse 
trecho tem valor semântico equivalente ao de: 

A) “Por isso”. 
B) “Com tudo”. 
C) “Porquanto”. 
D) “Assim”. 
E) “Além disso”. 



06. “O autor conhece as consequências, mas eticamente 
não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado 
por novos valores que supõe sejam os corretos, 
apesar de individualistas e obscenos.” Assinale a 
alternativa na qual o sentido do segmento destacado 
nesse trecho está mantido. 

A) pois valores novos, que supõe sejam corretos, 
vêm deturpando seu “freio moral”, embora este 
seja individualista e obsceno. 

B) pois seu “freio moral” está sendo deturpado por 
valores que, embora sejam novos, pressupõe 
correção, individualismo e obscenidades. 

C) pois, devido a serem individualistas e obscenos,  
novos e corretos valores deturpam seu “freio 
moral”. 

D) pois seu “freio moral” se encontra deturpado por 
valores individualistas, obscenos, corretos e 
novos. 

E) pois novos valores, supostamente corretos, ainda 
que individualistas e obscenos, deturpam seu 
“freio moral”. 

07. “os filósofos consideram a ética como algo 
imprescindível para estudar o ser humano (...)”. O 
prefixo presente no termo destacado é uma pista para 
entendermos seu significado: ‘de que não se pode 
prescindir’. Esse mesmo prefixo se encontra nas 
palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a 
alternativa na qual o sentido dado para o termo está 
incorreto. 

A) ‘Insipiência’ = ignorância. 
B) ‘Insólito’ = sem sol. 
C) ‘Improcedente’ = sem fundamento. 
D) ‘Impávido’ = corajoso.  
E) ‘Intransigente’ = inflexível.   

08. No segmento sublinhado no trecho: “A palavra “ética” 
vem do grego “ethos”, significando modo de ser, 
caráter, conduta”, as vírgulas se justificam pela mesma 
razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho: 

A) “Exemplo: colocar um bem da empresa dentro 
da meia é algo imoral, é roubo.” 

B) “Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e 
sexual também estão na lista.” 

C) “seu estudo tem alta probabilidade de exercer 
influência, por exemplo, em julgamentos”. 

D) “Pais ausentes criarão indivíduos totalmente 
imprevisíveis, e isso pode ser um risco à 
sociedade, já que cada um reage de maneira 
diferente a traumas e carências.” 

E) “Ética, portanto, é item de fábrica que 
acompanha o profissional do futuro”. 
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Imagem disponível em: www.coachingsp.wordpress.com.  
Acesso em 18/01/12. 

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem 
Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora 
principalmente porque esta:  

A) não tem a bagagem cultural necessária para 
dar o sentido correto ao termo ‘Natal’. 

B) desconhece o referente do substantivo 
genérico ‘pessoas’. 

C) não tem o necessário domínio do código 
utilizado pela personagem Mafalda. 

D) não consegue perceber o duplo sentido da 
expressão ‘o melhor do Natal’. 

E) confere ao pronome ‘se’ um sentido reflexivo, 
diferente do sentido pretendido. 

 

 

 

O melhor do Natal é que as O melhor do Natal é que as O melhor do Natal é que as O melhor do Natal é que as 
pessoas se amam maispessoas se amam maispessoas se amam maispessoas se amam mais    

Sério?! Também Sério?! Também Sério?! Também Sério?! Também 
sentes isso?sentes isso?sentes isso?sentes isso?    

Que bom! Então tu também Que bom! Então tu também Que bom! Então tu também Que bom! Então tu também 
te amas mais no Natal? Se te amas mais no Natal? Se te amas mais no Natal? Se te amas mais no Natal? Se 
soubesses quanto gosto de soubesses quanto gosto de soubesses quanto gosto de soubesses quanto gosto de 
mim no Natal!mim no Natal!mim no Natal!mim no Natal!    

Por qPor qPor qPor que será que as ue será que as ue será que as ue será que as 
pessoas  se amam tanto pessoas  se amam tanto pessoas  se amam tanto pessoas  se amam tanto 
no Natal?no Natal?no Natal?no Natal?    



10. Observe a correção da forma verbal utilizada no 
enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no 
Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal 
sublinhada está igualmente correta.  

A) Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!  
B) Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do 

Natal. 
C) Se vires cedo para casa, traz os presentes de 

Natal! 
D) Se todos fazessem boas ações no Natal, esta 

seria uma festa linda!  
E) Se propuseres mudanças, talvez eu goste do 

Natal. 
 
 
 

História e Geografia de Igarassu 

11. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu 
possuem um estilo arquitetônico genuinamente 
brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a 
esse estilo. 

A) Rococó. 
B) Escola Franciscana do Nordeste. 
C) Barroco neoclássico. 
D) Escola Barroca do Nordeste. 
E) Escola Barroca do Brasil. 

12. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de 
Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as 
tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a 
Revolução Praieira, assinale a alternativa correta. 

A) Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos 
revoltosos era referente à dominação das famílias 
oligárquicas e ao controle do comércio, exercido 
pelos portugueses. 

B) A Revolução Praieira recebeu este nome porque 
os combates geralmente aconteciam no litoral. 

C) A revolta defendia a permanência da monarquia e 
a preservação da ordem com as intervenções 
estatais. 

D) A Revolução era de caráter elitista e não contou 
com o apoio e a adesão das camadas mais 
populares. 

E) Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse 
as mídias locais, subsidiando sua manutenção e 
investindo em melhorias na área. 

13. O ______ recebeu _______ em sua segunda visita ao 
Nordeste do Brasil, no ano de 1859. Nesse prédio 
também funcionou a _______ de Pernambuco. As 
palavras que completam corretamente o trecho acima 
são, respectivamente: 

A) Sobrado do Imperador – D. Pedro II – Casa de 
Câmara e Cadeia. 

B) Museu Pinacoteca – D. Pedro II – Casa de 
Detenção. 

C) Museu Histórico – D. Pedro I – Casa de Câmara 
e Cadeia. 

D) Sobrado do Imperador – D. Pedro I – Casa de 
Câmara e Cadeia. 

E) Sobrado do Imperador – D. Pedro II – Câmara 
Judiciária. 

 
 

14. Esta questão apresenta uma  proposição e uma razão 
para a proposição. 

 

O Município de Igarassu possui solos dominantemente 
litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o 
Município são formados por rochas ígneas extrusivas  
originadas  durante o mesozóico. 

 

Agora assinale: 

A) se a proposição é verdadeira e a razão uma 
afirmativa falsa. 

B) se a proposição e a razão são afirmativas falsas. 
C) se a proposição e a razão são afirmativas 

verdadeiras e a razão não é a causa da 
proposição. 

D) se a proposição e a razão são afirmativas 
verdadeiras e a razão é a causa da proposição. 

E) se a proposição é um afirmativa falsa e a razão 
uma afirmativa verdadeira. 

15. Algumas áreas do Município de Igarassu são 
ocupadas por um ecossistema denominado 
manguezal. Sobre esse assunto, analise as proposiçõe 
abaixo. 

1) Os manguezais instalam-se em costas de muitas 
zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema 
que sustenta uma imensa biodiversidade. 

2) A perda do ecossistema referido provoca a 
redução da biodiversidade, além de provocar a 
erosão de áreas costeiras e  afetar a qualidade 
das águas. 

3) Uma das atividades produtivas que atualmente 
causa expressivos danos aos manguezais é a 
carcinocultura. 

4) Os manguezais são ecossistemas que se situam 
em faixas de transição entre o ambiente marinho 
e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios 
deságuam no mar; são habitados por espécies 
vegetais características de ambientes alagados e 
resistentes à alta salinidade. 

 
Está(ão) correta(s): 

A) 1, apenas. 
B) 4, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1,2 e 4, apenas 
E) 1, 2, 3 e 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conhecimentos sobre o SUS 

16. O Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva 
legal, caracteriza-se por: 

A) ser composto exclusivamente de serviços 
estatais. 

B) planejar suas ações de forma descendente, do 
nível federal até o local. 

C) garantir o acesso universal somente às ações e  
serviços vinculados à Atenção Primária ou 
Básica. 

D) possuir um comando único em cada esfera de 
governo. 

E) adotar uma gestão centralizadora. 

17. Analise as proposições abaixo, sobre a composição do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

1) As ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais da administração direta, fazem parte 
do SUS. 

2) As ações e os serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais da administração indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, estão 
excluídos do âmbito do SUS. 

3) As instituições públicas federais, estaduais e 
municipais de controle de qualidade, pesquisa e 
produção de insumos, medicamentos, inclusive 
de sangue e hemoderivados, e de equipamentos 
para saúde, compõem o SUS. 

4) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em 
caráter complementar. 

 

Estão corretas: 

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

18. O espaço estadual de articulação e pactuação política 
que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os 
aspectos operacionais do processo de 
descentralização das ações de saúde, constituído, 
paritariamente, por representantes do governo 
estadual e dos secretários municipais de saúde, é 
denominado de: 

A) Comissão Intergestores Bipartite. 
B) Conselho Estadual de Saúde. 
C) Conselho de Secretários Municipais de Saúde. 
D) Conferência Estadual de Saúde. 
E) Conselho de Gestão participativa. 

 
 
 
 

19. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (n° 8.080), o 
“conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção 
e circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde” é denominado de: 

A) Reabilitação em Saúde. 
B) Atenção Primária em Saúde. 
C) Vigilância Sanitária. 
D) Vigilância Epidemiológica. 
E) Saúde do Trabalhador. 

20. Constituem características da estratégia de Saúde da 
Família, EXCETO: 

A) caráter substitutivo em relação à rede de Atenção 
Básica tradicional nos territórios em que as 
Equipes Saúde da Família atuam. 

B) atuação focalizada na família e na comunidade. 
C) trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando 

várias áreas técnicas. 
D) promoção e desenvolvimento de ações 

intersetoriais. 
E) postura predominantemente reativa frente aos 

problemas de saúde-doença da população. 
 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 

21. Os enxaguantes encontrados nos dentifrícios, não 
estão indicados para: 

A) pacientes com dificuldade no controle da placa 
bacteriana. 

B) pacientes com aparelho ortodôntico. 
C) pacientes com dificuldade no controle do biofilme 

dental. 
D) pacientes em fase de erupção do primeiro molar 

permanente. 
E) pacientes com menos de 6 (seis) anos de idade. 

22. Os agentes preventivos e terapêuticos mais utilizados 
nos dentifrícios são: anticárie, antiplaca, antitártaro, 
antissensibilidade dentinária e clareadores dentais. Em 
relação à composição desses agentes, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Anticárie contém fluoreto de sódio, 
monofluorfosfato, fluorfosfato acidulado e fluoreto 
de amina. 

B) Antiplaca contém triclosan e cloreto de 
cetilpiridíneo. 

C) Antitártaro contém bário e/ou pirofosfato. 
D) Antissensibilidade dentinária contém nitrato de 

potássio ou cloreto de estrôncio. 
E) Clareadores dentais contêm peróxidos. 

 
 
 



23. Cada componente dos dentifrícios tem uma função 
específica para proporcionar os efeitos preventivos e 
terapêuticos desejados. Acerca disso, é incorreto 
afirmar que: 

A) o propilenoglicol tem a função de melhorar a 
consistência dos cremes dentais.  

B) o carboximeticelulose é usado apenas para evitar 
a separação de elementos sólidos e líquidos 
dentro do tubo. 

C) o laurilsulfato de sódio é o detergente mais 
utilizado. 

D) para pacientes que apresentam aftas recorrentes, 
deve ser recomendado um dentifrício sem 
detergente. 

E) o benzoato de sódio é usado para dar sabor ao 
dentifrício. 

24. Os materiais protetores podem ser agentes de 
selamento, para forramento e para base cavitária, cuja 
classificação é baseada na espessura da camada e na 
viscosidade dos materiais a serem aplicados. No que 
se refere aos agentes de selamento, é correto afirmar 
que: 

A) estimulam a formação de ponte de dentina. 
B) protegem a região mais profunda da dentina 

contra a penetração de subprodutos dos 
materiais restauradores ou provisórios. 

C) reduzem a espessura do material restaurador. 
D) protegem contra estímulos termoelétricos. 
E) reduzem a penetração de íons metálicos na 

estrutura dental. 

25. O hidróxido de cálcio (Ca OH2) tem sido extensamente 
estudado e as suas indicações, ampliadas. Em relação 
à sua utilização, assinale a alternativa correta. 

A) Quando, em contato com a polpa o (Ca OH2) se 
dissocia em íons cálcio e hidroxila, ocasiona, 
devido ao baixo pH, uma cauterização química 
superficial do tecido pulpar. 

B) Os ingredientes responsáveis pelo 
endurecimento do material são os íons cálcio e 
zinco, presentes na pasta-base, e o salicilato, 
presente na pasta catalisadora. 

C) O tungstato de cálcio, o óxido de zinco e o sulfato 
de bário dão a radiopacidade e a resistência ao 
material. 

D) Quando se aumenta a quantidade da pasta 
catalisadora, há aumento da quantidade de (Ca 
OH2), na maioria das marcas comerciais, 
ocasionando diminuição significativa da 
radiopacidade e da resistência do cimento. 

E) Biocal, Cavalite; Hydro C; Life; Ultra-Blend e 
Renew são algumas das marcas comerciais de 
(Ca OH2) fotoativáveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

26. Em relação à classificação dos materiais de proteção 
pulpar, analise as proposições abaixo. 

1) Os vernizes cavitários e a resina poliácido 
modificada são agentes para selamento. 

2) O hidróxido de cálcio, o agregado trióxido mineral 
(MTA) e os adesivos dentinários são agentes 
para forramento. 

3) O cimento de óxido de zinco e eugenol tipo IV 
são agentes de selamento, podendo ser 
empregados em cavidades profundas sem 
exposição pulpar. 

4) Os cimentos de policarboxilato e de ionômero de 
vidro são agentes para base. 

5) O cimento de fosfato de zinco é um agente para 
forramento. 

 
Estão corretas, apenas: 

A) 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 3, 4 e 5. 
D) 3 e 4. 
E) 1 e 5. 

27. Em relação ao cimento de fosfato de zinco, analise as 
proposições abaixo. 

1) Quanto mais pó, menos resistente será o 
cimento, porém mais espesso. 

2) O tempo de trabalho é de 3 a 6 minutos. 
3) O cimento de fosfato de zinco recém-manipulado 

tem um pH entre 1,3 a 3,6. 
4) Não é indicado para colocar sobre a polpa e nem 

em preparos profundos. 
5) É relativamente insolúvel no ambiente oral. 

 
Estão corretas, apenas: 

A) 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 3, 4 e 5. 
D) 3 e 4. 
E) 1, 2 e 5. 

28. Sobre a reação de presa do cimento de ionômero de 
vidro (CIV), assinale a alternativa incorreta. 

A) O CIV apresenta reação de presa exotérmica, e 
inicia-se a partir da aglutinação do pó com o 
líquido. 

B) Na fase 2 da reação de presa, ocorre a liberação 
de íons H+  dos grupamentos poliacrílicos, e 
passam a atacar a superfície das partículas de 
pó. 

C) A reação de presa ocorre entre um ácido e uma 
base para formar um sal. 

D) É durante a fase 1 que o CIV deve ser inserido, 
pois há grupos carboxílicos ionizados que podem 
se unir quimicamente ao dente. 

E) A presença de brilho úmido na superfície do CIV 
indica que há grupos carboxílicos disponíveis 
para unirem-se quimicamente. 



29. O ácido ideal deve agir em tempo clínico razoável e 
possibilitar a formação de microporos, através dos 
quais os monômeros do material resinoso possam 
penetrar e desenvolver adesão micromecânica. Qual o 
agente condicionador largamente utilizado? 

A) Ácido poliacrílico a 30%. 
B) Ácido fluorídrico a 37%. 
C) Ácido fosfórico a 37%. 
D) Ácido maleico a 10%. 
E) Ácido hialurônico a 30%. 

30. Em relação às restaurações estéticas com resinas 
compostas, analise as proposições abaixo. 

1) Nas restaurações de todos os dentes está 
indicada a confecção de um bisel no ângulo cavo-
superficial. 

2) Os ângulos internos das cavidades para resinas 
compostas devem ser nítidos. 

3) Nas cavidades para resinas compostas não se 
realizam retenções mecânicas adicionais. 

4) “Tags” são os prolongamentos resinosos que 
penetram na estrutura dentária. 

5) A canforoquinona é o fotoiniciador mais utilizado 
atualmente. 

 
Estão corretas, apenas: 

A) 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 3, 4 e 5. 
D) 3 e 4. 
E) 1 e 5. 

31. São vantagens das partículas de carga das resinas 
compostas: 

1) aumenta as propriedades mecânicas. 
2) tem baixo coeficiente de expansão térmica. 
3) reduz a contração de polimerização.  
4) é relativamente menos inerte que a matriz orgânica. 
5) dificulta a passagem de luz. 

 
Estão corretas, apenas: 

A) 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 3, 4 e 5. 
D) 3 e 4. 
E) 1 e 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Em relação ao amálgama, um dos materiais 
empregados para restaurações de dentes posteriores, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) As partículas finas ou microfinas são preferidas 
por apresentarem melhores características de 
manipulação.  

B) Quanto menor o tamanho das partículas de pó, 
menor a quantidade de mercúrio necessária para 
o processo de amalgamação.  

C) A prata possui menos solubilidade no mercúrio 
que o estanho; a fase γ1 se precipita antes da 
fase γ2. 

D) Um amálgama rico em fase γ2, além da baixa 
resistência à compressão e dureza, possui 
grande escoamento e maior tendência a sofrer 
corrosão no ambiente bucal.  

E) As ligas com alto teor de cobre apresentam maior 
resistência à compressão e melhor desempenho 
clínico que as ligas de baixo teor de cobre.  

33. Na dentição permanente, os quadrantes são 
numerados de 1 a 4 e os dentes de 1 a 8. Com base 
nessas informações, que dentes correspondem ao 14, 
23 e 36, respectivamente?  

A) Primeiro pré-molar superior esquerdo, canino 
inferior esquerdo e terceiro molar inferior direito. 

B) Primeiro pré-molar superior direito, canino 
superior esquerdo e terceiro molar inferior 
esquerdo. 

C) Segundo pré-molar inferior esquerdo, canino 
inferior direito e primeiro molar superior direito. 

D) Segundo molar inferior direito, canino superior 
esquerdo e terceiro molar inferior esquerdo. 

E) Primeiro pré-molar superior direito, canino 
superior esquerdo e primeiro molar inferior 
esquerdo. 

34. Na dentição decídua, os quadrantes são numerados 
de 5 a 8 e os dentes de 1 a 5. Com base nessas 
informações, que dentes correspondem ao 51, 65 e 
84, respectivamente? 

A) Incisivo central superior direito, segundo molar 
superior esquerdo e primeiro molar inferior direito. 

B) Incisivo central inferior direito, segundo molar 
inferior direito e primeiro molar superior esquerdo. 

C) Incisivo central superior esquerdo, segundo molar 
superior esquerdo e primeiro molar superior 
direito. 

D) Incisivo central inferior esquerdo, segundo molar 
inferior direito e primeiro molar superior esquerdo. 

E) Incisivo central superior esquerdo, segundo molar 
inferior direito e primeiro molar inferior esquerdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



35. De acordo com a American Dental Association (ADA, 
1981), a sequência mais didática da erupção dentária 
decídua na cavidade oral é: 

A) incisivos inferiores, incisivos superiores, primeiros 
molares, segundos molares e caninos. 

B) incisivos superiores, incisivos inferiores, caninos, 
primeiros molares e segundos molares. 

C) incisivos inferiores, caninos, incisivos superiores, 
primeiros molares e segundos molares. 

D) incisivos superiores, incisivos inferiores, primeiros 
molares, caninos e segundos molares. 

E) incisivos inferiores, incisivos superiores, primeiros 
molares, caninos e segundos molares. 

36. A Técnica de Clark é empregada em Odontopediatria 
para localizar dentes extranumerários ou corpos 
estranhos no sentido vestíbulo-palatino da maxila. 
Essa técnica consiste em: 

A) uma tomada radiográfica, através da técnica da 
bissetriz. 

B) uma tomada radiográfica, através da modificação 
da angulação vertical. 

C) duas tomadas radiográficas, com variação na 
velocidade de revelação das películas. 

D) duas tomadas radiográficas, sendo a primeira 
feita com angulações vertical e horizontal 
normais, e a segunda mudando-se a angulação 
horizontal e mantendo-se a angulação vertical. 

E) duas tomadas radiográficas, sendo a primeira 
feita através da técnica da bissetriz, e a segunda 
alterando-se a angulação vertical do feixe de 
raios-X. 

37. Em relação às técnicas radiográficas empregadas, 
qual a utilizada para a visualização das coroas 
dentárias e as cristas ósseas alveolares? 

A) Panorâmica. 
B) Periapical, pela técnica da bissetriz. 
C) Periapical, pela técnica do paralelismo. 
D) Interproximal. 
E) Oclusal. 

38. Os instrumentos cortantes rotatórios de numeração 
699, 34 e 2 são, respectivamente: 

A) broca cilíndrica, cone-invertido e esférica. 
B) broca tronco-cônica, cone-invertido e esférica. 
C) broca roda, esférica e tronco-cônica. 
D) broca tronco-cônica, esférica e cilíndrica. 
E) broca cilíndrica, cone-invertido e roda. 

39. Na classificação etiológica de Black, as cavidades 
localizadas nas faces OP do dente 26 e na região do 
cíngulo do dente 11 pertencem a que classes, 
respectivamente? 

A) Classe I e classe I. 
B) Classe I e classe II. 
C) Classe II e classe I. 
D) Classe I e classe III. 
E) Classe II e classe III. 

 

40. Com relação aos grampos para isolamento absoluto, 
analise as proposições abaixo. 

1) Os grampos de número 206 e 207 são indicados 
para dentes pré-molares. 

2) Os grampos de número 209 e 210 são indicados 
para dentes anteriores. 

3) Os grampos de número 211 e 212 são grampos 
especiais para retração gengival. 

4) Os grampos de número 200 e 204 são indicados 
para dentes pré-molares. 

5) Os grampos de numero 201 e 202 são indicados 
para dentes molares. 

 

Estão corretas, apenas:  

A) 1, 3 e 5. 
B) 1 e 5. 
C) 3, 4 e 5. 
D) 1, 2, 3 e 4. 
E) 2, 3 e 5. 

41. Em relação às formas básicas de ponta ativa das 
brocas utilizadas para preparos cavitários para 
amálgama, analise as proposições abaixo.  

1) Esféricas – usadas para a remoção de tecido 
cariado. 

2) Cilíndricas – usadas para dar forma e contorno 
em paredes circundantes expulsivas. 

3) Tronco-cônicas – usadas para confeccionar 
paredes circundantes paralelas. 

4) Cone-invertido – usada para acesso em 
cavidades classes I e II. 

5) Roda – usada para determinar retenções em 
cavidades classe V. 

 

Estão corretas, apenas:  

A) 1 e 5. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 3, 4 e 5. 
E) 1, 3 e 5. 

42. Paciente do sexo masculino, com 07 anos de idade, ao 
realizar tratamento restaurador teve exposição 
acidental do corno pulpar mesial do dente 65. Qual a 
conduta clínica a ser adotada? 

A) Exodontia. 
B) Biopulpectomia. 
C) Necropulpectomia. 
D) Tratamento expectante. 
E) Pulpotomia. 

43. Paciente do sexo feminino, com 30 anos de idade, 
chega ao consultório com dor intolerável, constante e 
pulsátil, no dente 46, aliviada pelo frio e aumentada 
pelo calor. Trata-se de: 

A) pulpite aguda serosa. 
B) pulpite aguda purulenta. 
C) pulpite crônica ulcerativa. 
D) pulpite crônica hiperplásica. 
E) hiperemia. 



44. Paciente do sexo masculino, com 25 anos de idade, 
chega ao consultório com dor repentina, de pouca 
duração, no dente 24. O resfriamento provoca dor, que 
desaparece com a remoção da causa ou com a volta 
da temperatura normal. Trata-se de: 

A) pulpite aguda serosa. 
B) pulpite aguda purulenta. 
C) pulpite crônica ulcerativa. 
D) pulpite crônica hiperplásica. 
E) hiperemia. 

 

45. Paciente do sexo feminino, com 18 anos de idade, 
chega ao consultório com dor moderada, intermitente, 
ou mesmo ausente, no dente 36, apresentando 
exposição pulpar. Trata-se de: 

A) pulpite aguda serosa. 
B) pulpite aguda purulenta. 
C) pulpite crônica ulcerativa. 
D) pulpite crônica hiperplásica. 
E) hiperemia. 

 
46. Na avaliação clínica pré-operatória a classificação de 

Mallampati é utilizada para avaliar: 

A) risco cardiológico. 
B) risco anestésico-cirúrgico. 
C) via aérea superior. 
D) desordens neurológicas. 
E) função hepática. 

47. O aparecimento de fístulas liquóricas pode estar 
associado a traumas faciais, EXCETO nos casos de 
fraturas:  

A) Naso óbito-etmoidal. 
B) Le Fort I. 
C) Le Fort II.  
D) Le Fort III. 
E) Pam faciais. 

48. Quanto à periodontite crônica, analise as proposições 
abaixo. 

1) Apresenta característica clínica de alterações de 
cor, textura e volume da gengiva marginal. 

2) Não há perda do nível de inserção à sondagem. 
3) O cálculo subgengival está invariavelmente 

presente em sítios doentes. 
4) Só ocorre em adultos. 

 
Está(ão) correta(s), apenas:  

A) 1 e 2. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 4. 
D) 3 e 4.  
E) 1 e 3. 

 
 
 
 
 

49. Quanto ao abscesso periodontal, assinale a alternativa 
correta. 

A) O sintoma mais evidente do abscesso periodontal 
é a presença de uma elevação ovoide ao longo 
da parte lateral da raiz. 

B) A microbiota dos abscessos periodontais não se 
assemelham À microbiota de lesões crônicas 
periodontais. 

C) Infecções agudas, tais como cistos periapicais 
laterais e fraturas radiculares não apresentam 
aparência e sintomatologia similares ao abscesso 
periodontal. 

D) A presença de fístula e achados radiográficos 
não contribuem para a distinção entre abscessos 
de diferentes etiologias. 

E) A patogênese exata do abscesso periodontal é 
extremamente conhecida. 

50. Quanto à periodontite agressiva, assinale a alternativa 
correta. 

A) É classificada em localizada, generalizada e 
periférica. 

B) Uma porção significativa de crianças e adultos 
jovens é afetada pela periodontite, especialmente 
agressiva. 

C) A perda da inserção avaliada pela sondagem 
periodontal não é a forma de abordagem para a 
triagem de que se dispõe; deve ser empregada 
em adolescentes mais velhos e adultos.  

D) Todas as formas agressivas de periodontite são 
caracterizadas pela destruição grave dos tecidos 
de inserção periodontal numa idade jovem. 

E) O tratamento da gengivite agressiva deve ser 
iniciado antes mesmo de um diagnóstico 
cuidadoso realizado por um periodontista 
experiente, pois não se pode perder tempo. 

 
 




