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LÍNGUA PORTUGUESA - QUESTÕES 

DE 1A 10 
 

 

Leia o texto a seguir e responda o que se pede 

acerca do mesmo: 

 

EU ERA UM MORTO 

 

           Não me lembro do amanhecer do sexto dia. 

Tenho uma idéia nebulosa de que, durante toda a 

manhã, fiquei prostrado no fundo da balsa, entre a vida 

e a morte. Nesses momentos, pensava em minha 

família e a via tal como me contaram agora que esteve 

durante os dias do meu desaparecimento. Não fiquei 

surpreso com a notícia de que tinham me prestado 

homenagens fúnebres. Naquela sexta manhã de 

solidão no mar, pensei que tudo isso estava 

acontecendo. Sabia que haviam comunicado à minha 

família o meu desaparecimento. Como os aviões não 

voltaram, sabia que tinham desistido da busca e que 

me haviam declarado morto.  

Nada disso era errado, até certo ponto. Em todos 

os momentos, tratei de me defender. Encontrei sempre 

um meio de me defender. Encontrei sempre um meio 

de sobreviver, um ponto de apoio, por insignificante que 

fosse para continuar esperando. No sexto dia, porém, 

já que não esperava mais nada. Eu era um morto na 

balsa.  

Á tarde, pensando que logo seriam cinco horas e 

os tubarões voltariam, fiz um desesperado esforço para 

me levantar e me amarrar à borda. Em Cartagena, há 

dois anos, vi na praia os restos de um homem 

destroçado por tubarão. Não queria morrer assim. Não 

queria ser repartido em pedaços entre um montão de 

animais insaciáveis. Eram quase cinco horas. Pontuais, 

os tubarões estavam ali, rodando a balsa. Levantei-me 

penosamente para desatar os cabos do estrado. 

A tarde era fresca. O mar, tranquilo. Senti-me 

ligeiramente fortalecido. Subitamente, vi outra vez as 

sete gaivotas do dia anterior e essa visão infundiu em 

mim renovados desejos de viver. 

 

 

 

Nesse instante teria comido qualquer coisa. A 

fome me incomodava. Mas o pior era a garganta e a 

dor nas mandíbulas, endurecidas pela falta de 

exercício. Precisava mastigar qualquer coisa. Tentei 

arrancar tiras de borrachas dos sapatos, mas não tinha 

com que cortá-las. Foi então que lembrei dos cartões 

da loja de Mobile. 

Estavam num dos bolsos da calça, quase 

completamente desfeitos pela umidade. Rasguei-os, 

levei-os à boca e comecei a mastigar. Foi um milagre: a 

garganta se aliviou um pouco e a boca se encheu de 

saliva. Lentamente continuei mastigando, como se 

aquilo fosse chiclete. [...] Pensava continuar 

mastigando os cartões indefinidamente para aliviar a 

dor das mandíbulas e até achei que seria desperdício 

jogá-los no mar. Senti descer até o estômago a 

minúscula papa de papelão moído e desde esse 

instante tive a sensação de que me salvaria, de que 

não seria destroçado pelos tubarões. [...] 

          Afinal, amanheceu o meu sétimo dia no mar. Não 

sei por que estava certo de que esse não seria o último. 

O mar estava tranquilo e nublado, e quando o sol saiu, 

mais ou menos às oito da manhã, eu me sentia 

reconfortado pelo bom sono da noite. Contra o céu 

cinza e baixo passaram sobre a balsa as sete gaivotas.  

Dois dias antes eu sentira uma grande alegria 

vendo as sete gaivotas. Mas quando as vi pela terceira 

vez, depois de tê-las visto durante dois dias 

consecutivos, senti o terror renascer. “são sete gaivotas 

perdidas”, pensei, com desespero. Todo marinheiro 

sabe que, às vezes, um bando de gaivotas se perde no 

mar e voa sem direção, durante vários dias, até 

encontrar e seguir um barco que lhes indique a direção 

do porto. Talvez aquelas gaivotas que vira durante três 

dias fossem as mesmas todos os dias, perdidas no 

mar. Isso significa que eu me distanciava cada vez 

mais da terra. 

 

(Gabriel Garcia Márquez, Relato de um náufrago. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Record, 1970. p. 70-3.) 
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É incorreto afirmar que: 

a) O texto pertence ao gênero relato pessoal; 

b) Trata-se de um relato de um grupo de 

marinheiros e nada os atormentava além 

dafome; 

c) O relator fala especificamente do sexto e do 

sétimo dia; 

d) O marinheiro havia sido declarado morto; 

e) O marinheiro não conseguiu mastigar as tiras do 

seu sapato. 

 

 

Na primeira sentença do texto “Não me lembro do 

amanhecer do sexto dia” tem-se:  

a) próclise; 

b) ênclise; 

c) mesóclise; 

d) mesóclise pela presença do advérbio; 

e) próclise e ênclise.  

 
 

 

 

 

A última oração do segundo parágrafo “Eu era um 

morto na balsa.” apresenta uma forma verbal que: 

a) está no pretérito perfeito; 

b) está no pretérito imperfeito do indicativo; 

c) está no modo indicativo e no tempo presente; 

d) é um verbo de primeira conjugação; 

e) é um verbo regular. 

 

 

No penúltimo parágrafo do texto há:  

a) dois pronomes do caso reto, dois possessivos e 

um oblíquo; 

b) quatro pronomes e um deles é possessivo; 

c) quatro pronomes pessoais do caso reto; 

d) cinco pronomes oblíquos; 

e) somente dois pronomes pessoais do caso 

oblíquo.  

 

 

 

O sentido da frase: “Se estiver chegando” é 

garantido em: 

a) conquanto esteja chegando; 

b) porquanto esteja chegando; 

c) posto que esteja chegando; 

d) ainda que esteja chegando; 

e) desde que esteja chegando. 

 

 

 

A palavra que semanticamente está relacionada a 

chumbo é: 

a) plúmbeo; 

b) fulvo; 

c) pluvial; 

d) cúpido;  

e) fluvial. 

 

 

 

Marque a alternativa que preenche os espaços 

corretamente: Ele não conhecia _______ médica 

mas foi ________ clínica ________ dez horas da 

noite, sem telefonar antes. 

a) a – a – às; 

b) a – à – às; 

c) à – a – às; 

d) à –a – as; 

e) à – à – às. 
 

 
 

 

Quanto à concordância verbal, marque a alternativa 

INCORRETA: 

a) Os meninos e as meninas seriam repreendidos 

pelos avós naquela hora; 

b) Os outros meninos e eu estávamos chegando a 

Ouro Preto; 

c) Os meninos e tu estaríeis chegando agora; 

d) Somente a alternativab está correta. 

e) As alternativas a, b e c estão corretas. 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 
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Na sentença: “Grande é a fadiga, pouca é a alegria” 

tem-se um caso de: 

a) antítese; 

b) pleonasmo; 

c) metáfora; 

d) anacoluto; 

e) prosopopéia. 

 
 

 

 

Observe: “Não cometa semelhante falta”. O 

pronome destacado é: 

a) de tratamento; 

b) pessoal reto; 

c) demonstrativo; 

d) possessivo; 

e) oblíquo. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS - 

QUESTÕES DE 11A 15 
 

 

 

O ano de 2011 foi marcado por mortes de grandes 

figuras políticas e econômicas no cenário mundial. 

Assinale abaixo a alternativa que representa 

corretamente uma dessas pessoas com sua 

respectiva causa mortis: 

a) O ditador norte-coreano King Jong II, suicídio. 

b) O ditador líbio Muammar Kadafi, de causas 

naturais. 

c) O ditador norte-coreano King Jong II, de causas 

naturais. 

d) O terrorista Osama Bin Laden, assassinado por 

tropas afegãs. 

e) O ditador líbio Muammar Kadafi, assassinado 

por tropas americanas. 

 

 

 

“Foi um inventor, empresário e magnata americano 

no setor da informática. Ficou mundialmente 

conhecido por ter sido presidente e diretor executivo 

da Apple e por revolucionar indústrias diversas, 

como: computadores pessoais, filmes de animação, 

música, telefones, tabletse publicação digital. 

Também foi diretor executivo da empresa de 

animação gráfica Pixar e morreu em outubro de 

2011, em decorrência de câncer pancreático”. O 

enunciado faz referência a que figura? 

a) Bill Gates 

b) Mark Zuckerberg 

c) Steven Spielberg  

d) Steve Jobs 

e) George Lucas 

 

 

 

Sobre as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP‟s), 

julgue os itens a seguir: 

I – É um novo modelo de Segurança Pública e de 

policiamento que promove a aproximação entre a 

população e a polícia, aliada ao fortalecimento de 

políticas sociais nas comunidades.  

II - As UPP‟s representam uma importante „arma‟ do 

Governo Federal e das Secretarias de Segurança, 

atuando em todos os Estados-Membros.  

III – Dentre suas principais funções, servem para 

recuperar territórios perdidos para o tráfico e levar a 

inclusão social à parcela mais carente da população. 

IV – Dentre os territórios pacificados pelas UPP‟s 

podemos citar: as comunidades do Morro Santa 

Marta, Cidade de Deus, Pavão-Pavãozinho e 

Cantagalo. 

Desta forma, podemos afirmar que: 

 

a) Todas as opções estão corretas. 

b) Apenas as opções I e II estão corretas. 

c) Apenas a opção IV está incorreta. 

d) Apenas as opções II e IV estão incorretas. 

e) Apenas a opção II está incorreta. 

 
 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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Sobre a chamada “Primavera Árabe”, julgue os itens 

a seguir: 

I – Trata-se de uma onda revolucionária de protestos 

e manifestações que vem ocorrendo no Oriente 

Médio e no norte da África, desde o final do ano de 

2010.  

II – Envolveu países como Tunísia, Egito, Líbia, 

Coréia do Norte e Espanha. 

III – Os protestos têm compartilhado técnicas de 

resistência civil em campanhas sustentadas em 

greves, manifestações, passeatas e comícios, bem 

como no uso de mídias sociais, como Facebook, 

Twitter e vídeos espalhados no Youtube. 

IV – Todas as manifestações são pacíficas e não há, 

até agora, o registro de conflito nos países 

envolvidos. 

Desta forma, podemos afirmar que: 

a) Somente I está correta. 

b) Somente I e III estão corretas. 

c) Somente I e IV estão corretas. 

d) As alternativas I, II e III estão corretas. 

e) Todas estão corretas. 

 
 

 

 

Com a visita do presidente norte-americana Barack 

Obama, a presidenta Dilma bateu de frente com os 

EUA em dois assuntos polêmicos: 

a) A exploração de petróleo da reserva Pré-sal e a 

morte misteriosa do terrorista Osama Bin Laden. 

b) A guerra cambial diante da baixa do dólar e o 

valor da baixa taxa de importação. 

c) A intervenção na crise política em Honduras e a 

Defesa do programa nuclear iraniano. 

d) A crise do dólar por causa das exportações e o 

fim do bloqueio a Cuba. 

e) Apoio ao governo da Líbia e a liberação dos 

presos políticos de Guantánamo. 

CONHECIMENTOS 

LOCAISQUESTÕES DE 16A 20 
 

 

Apesar de a consulta plebiscitária ter sido realizada 

em 1993, o Município de Nazária somente se tornou 

realidade mais de uma década após o sufrágio. A 

razão para o retardamento foram Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade ajuizadas contra a Lei nº 4.810, 

de 14 de dezembro de 1995, que criou o novo 

município. Qual foi o principal argumento utilizado 

pelos opositores da emancipação? 

a) Baixo índice de escolaridade da população 

consultada. 

b) Grande dependência econômica de Teresina. 

c) Descontinuidade territorial de Teresina. 

d) Infra-estrutura precária. 

e) Possibilidade de revoltas populares. 

 

 

Sobre o Estado do Piauí, julgue as assertivas 

abaixo: 

I. Há um projeto de desmembrá-lo em dois estados: 

Gurguéia, formado pelas cidades do norte, e Piauí, 

composto pelos municípios restantes do sul; 

II. Possui um dos mais expressivos parques 

industriais do Brasil; 

III. De acordo com dados do IBGE, tem uma 

população estimada de mais de 3 (três) milhões de 

habitantes; 

IV. É o único Estado do Nordeste que não possui 

sua capital situada no litoral. 

V. É o estado mais pobre da federação, pois possui, 

em valores absolutos, o menor Produto Interno Bruto 

(PIB). 

a) Todas as assertivas estão corretas. 

b) I, III, IV e V estão corretas. 

c) III, IV e V estão corretas. 

d) III e IV estão corretas 

e) I, IV e V estão corretas. 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 
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O bioma Mata dos Cocais, importante formação 

vegetal de transição entre a floresta amazônica e a 

caatinga, encontra-se presente no Município de 

Nazária. A principal palmeira encontrada na região é 

denominada: 

a) Carnaúba. 

b) Buriti. 

c) Oiticica. 

d) Açaí. 

e) Babaçu. 

 

 

Sobre a população de Nazária, pode-se afirmar que 

é: 

a) predominante urbana, masculina e parda. 

b) predominante rural, masculina e parda. 

c) predominante rural, feminina e negra. 

d) predominante urbana, feminina e branca. 

e) predominante rural, masculina e negra. 

 

 

 

Sobre o Município de Nazária, pode-se afirmar que: 

I. É importante polo pecuarista do Estado do Piauí; 

II. É banhado por dois importantes rios: Parnaíba e 

Poti; 

III. Possui 09 (nove) vereadores em sua Câmara 

Municipal; 

IV. Travou com Teresina batalha judicial pelos 

recursos da arrecadação do ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços); 

 

a) Todos estão corretos. 

b) Apenas I e II estão corretos. 

c) Apenas I e III estão incorretos. 

d) Apenas III e IV estão corretos. 

e) Apenas I, II e III estão incorretos. 

 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOSQUESTÕES DE 21A 

40 
 

 
 

No Brasil, a fluoretação da água está prevista em Lei 

Federal, conta com o suporte de programas 

nacionais de financiamento e tem o apoio de 

gerações de sanitaristas envolvidas em sua defesa. 

Sobre essa medida, marque a alternativa 

INCORRETA: 

a) A fluoretação da água de abastecimento é um 

método seguro e eficaz na prevenção e controle 

da cárie dentária. 

b) A temperatura é o fator ambiental de maior 

importância a ser considerado para a 

determinação da concentração de flúor na água 

c) A efetividade da fluoretação da água depende da 

continuidade da sua execução, durante anos 

seguidos, e da manutenção do teor adequado de 

flúor. 

d) Tal medida sabidamente reduz em 20% a 

prevalência da cárie dentária, tendo impacto 

social abrangente e relação custo-benefício 

positivo. 

e) O excesso de flúor na água de abastecimento 

pode provocar fluorose durante a formação do 

esmalte dentário. 

 

 

Efetivas medidas de controle de infecção visam 

quebrar ou minimizar o risco de transmissão de 

infecções na prática da Odontologia.Diante disso 

associe as definições à seus termos corretos: 

I- É o processo de eliminação de microrganismos, 

exceto esporulados, de materiais ou artigos 

inanimados, através de processo físico ou 

químico. 

II- É o processo de destruição de todas as formas de 

vida microbiana (bactérias nas formas 

vegetativas e esporuladas, fungos e vírus) 

mediante a aplicação de agentes físicos e ou 

químicos. 

III- É o conjunto de medidas que utilizamos para 

impedir a penetração de microorganismos num 

ambiente que logicamente não os tem. 

a) Desinfecção, Esterilização, Antissepsia 

b) Desinfecção, Esterilização, Assepsia 

c) Esterilização, Desinfecção, Antissepsia 

d) Esterilização, Desinfecção, Assepsia 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 
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e) Assepsia, Esterilização, Desinfecção 

 

 

 

Com relação à clorexidina, afirma-se que: 

 

I. Possui um baixo espectro de ação, agindo 

apenas sobre bactérias.  

II. Apresenta alta substantividade, isto é, tempo de 

permanência ativa na cavidade bucal, de 

aproximadamente 12 horas, o que é explicado 

pela sua natureza dicatiônica. 

III. O uso da clorexidina é limitado pelos efeitos 

adversos relacionados, como manchamento de 

dentes, alterações do paladar, descamações na 

mucosa oral. 

IV. Seu mecanismo de ação causa alteração da 

integridade da membrana celular, precipitação e 

coagulação das proteínas citoplasmáticas e 

morte bacteriana. 

 

São corretas as afirmativas 

a) I, III e IV, apenas. 

b) I, II e III, apenas.  

c) II, III e IV, apenas. 

d) I, II e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV 

 

 

 

As substâncias vasoconstritoras são frequentemente 

adicionadas às soluções anestésicas. Sobre a ação 

dos vasoconstritores, é INCORRETO afirmar que: 

 

a) Possuem a finalidade de prolongar a duração do 

efeito anestésico. 

b) Aumentam o tempo de contato do fármaco com 

a membrana da célula nervosa. 

c) Reduzem a toxicidade sistêmica do anestésico 

d) Aceleram a absorção do anestésico 

e) Promovem hemostasia localizada 

 

 

 

 

O método de localização radiográfico periapical que 

consiste em diminuir o ângulo de incidência do feixe 

central de raios X através da colocação de um rolete 

de algodão na superfície inferior do filme radiográfico 

com a finalidade de evitar a sobreposição do 

processo zigomático da maxila sobre as raízes dos 

molares superiores, denomina-se método de: 

 

a) Miller-Winter. 

b) Le Master. 

c) Clark.  

d) Parma. 

e) Donovan 

 

 

 

Paciente sexo masculino, 40 anos de idade, relatou 

durante a anamnese sangramento gengival com 

facilidade, endocardite bacteriana prévia e não 

apresentar reação alérgica a qualquer medicamento. 

Após exame clínico constatou-se a presença de 

gengivite e a necessidade de remoção de tártaro 

supragengival. Neste caso a conduta do profissional 

será: 

 

a) administrar profilaxia antibiótica com 

clindamicina 1 hora depois do procedimento. 

b) administrar profilaxia antibiótica com amoxicilina 

2 horas antes do procedimento. 

c) administrar profilaxia antibiótica com 

clindamicina 3 horas antes do procedimento. 

d) administrar profilaxia antibiótica com amoxicilina 

1 hora antes do procedimento. 

e) administrar profilaxia antibiótica com amoxicilina 

2 horas depois do procedimento. 

 

 

 

 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 
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A exodontia é o procedimento cirúrgico que visa a 

remoção de um ou mais elementos dentários. O ato 

cirúrgico tem início com o posicionamento do 

paciente, montagem da mesa cirúrgica e disposição 

adequada de instrumentais, técnicas de assepsia e 

antissepsia intra e extraoral. Após a realização da 

anestesia, adota-se a seqüência de manobras 

cirúrgicas fundamentais: 

 

a) Síntese, Exérese, Diérese 

b) Exérese, Diérese, Síntese 

c) Diérese, Síntese, Exérese 

d) Síntese, Diérese, Exérese,  

e) Diérese, Exérese, Síntese 

 

 

 

O risco é inerente a todo e qualquer procedimento 

operatório odontológico, sobretudo o cirúrgico. 

Previamente a qualquer procedimento cirúrgico, o 

paciente deve ser informado dos possíveis acidentes 

e/ou complicações que possam ocorrer durante todo 

o tratamento. Quanto aos acidentes e complicações 

das exodontias, marque a alternativa CORRETA: 
 

a) Complicação cirúrgica é a quebra do 

planejamento do ato operatório que ocorre 

durante seu desdobramento. 

b) Acidente cirúrgico é a quebra do planejamento 

do ato operatório que ocorre já no pós-

operatório. 

c) São exemplos de acidentes cirúrgicos: aspiração 

ou deglutição de corpo estranho, fraturas 

ósseas, lesão a tecidos moles. 

d) A alveolite é considerada um acidente cirúrgico 

que apresenta dor aguda, pulsátil e halitose. 

e) São exemplos de complicações cirúrgicas: 

luxação e fratura da mandíbula, penetração de 

raiz ou dente no seio maxilar, fratura radicular, 

hemorragia. 

 

 

Paciente 22 anos de idade procurou atendimento 

odontológico com queixa de escurecimento no 

elemento dentário 21 após alguns meses de um 

acidente automobilístico. Relatou nunca ter 

apresentado sintomatologia dolorosa. 

Radiograficamente o dente apresentava imagem 

radiolúcida no ápice. O quadro descrito é 

diagnosticado como: 

 

a) necrose pulpar. 

b) pulpite irreversível. 

c) pulpite reversível. 

d) pulpite crônica hiperplásica. 

e) periodontite agressiva. 

 

 

Paciente do sexo feminino, branca, 25 anos, 

doméstica apresentou-se ao consultório odntológico 

queixando-se de dor intensa associada a lesão na 

língua, com dois meses de duração Segundo seu 

relato, existia mancha avermelhada, com 10 anos de 

duração, no local onde posteriormente surgiu a lesão 

atual. Ao exame físico, observava-se ulceração 

extensa, de contorno irregular, fundo necrótico, 

circundada por área eritemato-atrófica, localizando-

se no dorso e borda lateral esquerda na língua. 

Áreas esbranquiçadas podiam ser observadas 

perifericamente à ulceração. Havia endurecimento 

nas bordas e áreas subjacentes, indicando infiltração 

acentuada. A história médica da paciente não 

revelava ocorrências dignas de nota. Características 

patológicas compatível com diagnóstico de: 

 

a) hemangioma 

b) úlcera aftosa recorrente 

c) paracoccidodioidomicose 

d) carcinomaepidermóide 

e) candidíase atrófica 

 

 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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Com relação à cárie dentária: 

I. I - Devemos considerar como fatores sociais e 

demográficos além do nível socioeconômico, a 

educação do indivíduo, o seu comportamento 

perante a higiene oral, o seu nível de 

conhecimento, a sua atitude e inclusive o seu 

rendimento mensal. 

II. II - O flúor é um fator protetor do esmalte 

dentário, que atua inibindo a desmineralização, 

mais concretamente promovendo a saída dos 

íons fosfato e cálcio do elemento dentário. 

III. III - A importância que o S. mutans adquiriu 

quanto à cárie deve-se, em suma, à sua 

capacidade de degradação dos hidratos de 

carbono e à formação rápida de grandes 

quantidades de ácido além da sua capacidade 

de adaptação a pHs baixos. 

IV. IV- Uma vez destruído o esmalte e atingida a 

dentina, a cárie desenvolve-se muito mais 

lentamente, uma vez que a dentina é um tecido 

com um menor teor mineral. 

São corretas as afirmativas: 

a) I, III e IV, apenas. 

b) I e III, apenas.  

c) II, III e IV, apenas. 

d) I, II e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV 

 

Lesão traumática em que o dente não apresenta 

deslocamento de sua posição original e, nem 

alargamento do ligamento periodontal. Paciente 

relata grande sensibilidade à percussão ou à 

mastigação.  Como as fibras do ligamento 

periodontal estão intactas, o dente apresenta-se 

firme em seu alvéolo, não havendo sangramento a 

partir do sulco gengival.  O suprimento neuro-

vascular da polpa em geral não é afetado pelo 

traumatismo e, usualmente responde de forma 

normal ao teste de sensibilidade elétrica no 

momento do traumatismo, entretanto a necrose 

pulpar poderá ocorrer: 

 

 

a) Luxação intrusiva. 

b) Subluxação.  

c) Concussão. 

d) Luxação lateral. 

e) Luxação extrusiva. 

 

 

 

O cirurgião-dentista e sua equipe estão expostos a 

uma grande variedade de doenças infecciosas. O 

uso de procedimentos efetivos de controle de 

infecção, as precauções no consultório odontológico 

e uso de vacinas previnem a infecção cruzada, 

extensiva à equipe e aos pacientes. Diante do 

exposto marque a alternativa INCORRETA: 

 

a) As vantagens da esterilização por autoclave a 

vapor baseiam-se na sua maior segurança, 

menor dano aos materiais e menor tempo 

dispendido. 

b) Após retirar as luvas, é necessário lavar as 

mãos, devido a resíduos deixados pela 

cobertura interna deste EPI e pela possibilidade 

de contaminação da pele, mesmo que reduzida, 

por secreções e sangue que eventualmente 

possam ter passado pelas porosidades do 

material (microfuros). 

c) As vacinas mais importantes para os 

profissionais da Odontologia são contra hepatite 

B, influenza, tríplice viral e dupla tipo adulto. 

d) As máscaras devem ser descartáveis, de filtro 

duplo, tamanho suficiente para cobrir 

completamente a boca e o nariz e devem ser 

descartadas ao final do expediente de 

atendimento. 

e) Devem ser utilizadas barreiras de proteção pelo 

profissional que exerce a limpeza dos materiais, 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 
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através de luvas de borracha grossas e de cano 

longo, máscaras e óculos de proteção. 

 

 

O amálgama dental ainda ocupa lugar de destaque 

dentro da Odontologia restauradora, e tem sido 

extensivamente usado como material restaurador 

direto por mais de 150 anos, sendo um material 

clínico altamente bem sucedido. Assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

a) Possui excelentes qualidades tais como baixo 

custo operacional, simplicidade de uso, longa 

duração, selamento marginal e resistência a 

compressão. 

b) A quantidade de mercúrio presente em uma 

restauração não influencia na qualidade final e 

na longevidade da restauração em amalgama.   

c) Nos sistemas de amálgama com baixo teor de 

cobre, a fase mais corrosiva é a fase Y1. . 

d) A razão principal para o declínio da utilização do 

amálgama é a contaminação ambiental.  

e) Com o decorrer do tempo diminui a capacidade 

de vedamento marginal, devido a depósito dos 

produtos resultantes da corrosão (óxidos) na 

interface dente/restauração. 

 

 

As proteções do complexo dentino/pulpar consistem 

da aplicação de um ou mais agentes protetores, 

tanto em tecido dentinário quanto sobre a polpa que 

sofreu exposição, a fim de manter ou recuperar a 

vitalidade desses órgãos. Diante disso, julgue as 

afirmativas a seguir: 

 

a) (  )Os produtos à base de hidróxido de cálcio são 

bastante utilizados, graças à sua comprovada 

propriedade de estimular a formação de dentina 

esclerosada, reparadora e proteger a polpa 

contra os estímulos termoelétricos e a ação dos 

agentes tóxicos de alguns materiais 

restauradores. 

b) ( )As proteções pulpares diretas são 

representadas pela aplicação de agentes 

seladores, forradores e/ou bases protetoras nas 

paredes cavitárias. 

c) ( ) O verniz cavitário além de ser um fraco 

isolante térmico, é altamente solúvel e não cobre 

uniformemente a dentina. 

d) (  ) Assim como o fosfato de zinco, o ionômero 

de vidro é bastante ácido após a mistura inicial e 

tende a neutralizar-se dentro de 24 horas. 

 

a) V,V,V,F. 

b) F,V,V,F.  

c) V,V,F,V. 

d) V,F,F,V. 

e) V,F,V,V. 

 

 

Em relação ao Código de Ética Odontológica, 

marque a alternativa INCORRETA: 

 

a) O referido código regula os direitos e deveres 

dos profissionais, das entidades e das 

operadoras de planos de saúde, com inscrição 

nos conselhos de odontologia, segundo suas 

atribuições específicas.  

b) Constitui dever fundamental manter atualizados 

os conhecimentos profissionais, técnico-

científicos e culturais, necessários ao pleno 

desempenho do exercício profissional. 

c) Constitui infração ética. utilizar-se da influência 

do cargo de magistério para encaminhamento de 

pacientes para clínica particular;  

d) Constitui infração ética adotar novas técnicas ou 

materiais que não tenham efetiva comprovação 

científica; 

e) Constitui infração ética recusar-se a exercer a 

profissão em âmbito público ou privado onde as 

condições de trabalho não sejam dignas, 

seguras e salubres. 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 
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A mudança de atitude para uma prática odontológica 

voltada para a prevençãofez o quadro 

epidemiológico das doenças bucais sofrer 

modificações em vários países. 

I- Na promoção da saúde bucal dos trabalhadores, a 

orientação e a detecção precoce do câncer bucal 

são as medidas mais utilizadas quanto essa doença. 

II- A odontologia preventiva secundária visa a 

impedir a iniciação e recorrência das doenças 

bucais. 

III- A fluoretação das águas de abastecimento 

público constitui a medida de saúde pública mais 

abrangente para o controle da cárie dentária. 

IV- A remoção de tártaro constitui uma medida de 

prevenção primária quanto à doença periodontal. 

São corretas as afirmativas: 

a) I, III e IV, apenas. 

b) I e III, apenas.  

c) II, III e IV, apenas. 

d) I, II e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV 

 

 

Com relação à doença periodontal, analise as 

afirmativas abaixo. 

I- A periodontite crônica é uma doença infecciosa 

que atinge os tecidos de suporte dos dentes, 

levando à perda progressiva de inserção conjuntiva 

e óssea, podendo ocorrer a perda do elemento 

dentário. 

II- Os principais sinais clínicos da infecção 

periodontal são formação de bolsa periodontal e/ou 

recessão gengival e sangramento à sondagem. 

III- A raspagem e alisamento radicular levam a 

alterações benéficas na composição da microbiota 

subgengival e consequentemente a melhora dos 

parâmetros clínicos periodontais. 

IV- Fatores como a complexidade anatômica de 

alguns dentes e bolsas periodontais profundas não 

influenciam na efetividade do procedimento de 

raspagem e alisamento radicular. 

São corretas as afirmativas 

a) I, II e III, apenas. 

b) I e II, apenas.  

c) II, III e IV, apenas. 

d) I, II e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV 

 

Situações clínicas em que temos términos de 

preparo subgengivais, nem sempre permitem 

realizar os procedimentos restauradores dentro dos 

adequados padrões técnicos e biológicos. Para que 

um procedimento restaurador não cause dano aos 

tecidos periodontais, o término do preparo deve 

estar localizado: 

a) entre 3 a 4mm da crista óssea alveolar. 

b) entre 3 a 4mm da margem gengival. 

c) entre 3 a 4mm da inserção conjuntiva. 

d) entre 1 a 2mm da crista óssea alveolar. 

e) entre 1 a 2mm da inserção conjuntiva. 

 

São dispositivos da Lei Orgânica do Sistema Único 

de Saúde - SUS (Lei nº 8.080/90), EXCETO:  

 

a) a saúde é um direito fundamental do ser 

humano;  

b) é dever do Estado garantir a saúde através da 

formulação de políticas que visem à redução de 

riscos de doenças e  de outros agravos;  

c) a iniciativa privada poderá participar do Sistema 

Único de Saúde (SUS), em caráter prioritário; 

d) o dever do Estado não exclui o das pessoas, da 

família, das empresas e da sociedade; 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 
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e) é dever do Estado assegurar acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços de saúde 

para sua promoção, proteção e recuperação 




