PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA/ 2012
LÍNGUA PORTUGUESA
LEIA TODOS OS TEXTOS, COM ATENÇÃO, PARA
RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 10.

TEXTO A

ÁREA DE SAÚDE - ODONTÓLOGO
b) O fato de o patrocinador, no primeiro texto, chamar-se
champs – “campeão” em inglês – não se configura como
uma ironia em relação à situação do clube, no segundo
texto.
c) Para o leitor que não está familiarizado com o futebol,
o título do texto B pode contribuir na construção do
significado do A.
d) Ambos os textos, fazendo menção ao rebaixamento da
equipe carioca, mostram-se como expressões de
contrariedade ao rebaixamento.
e) A força semântica de “milagre” não pode se referir,
com proporção de eventos bíblicos, à dificuldade em
solucionar a situação do time.
TEXTO C
NOVO RUMO PROFISSIONAL
Mudança de emprego ou de área de atuação deve ser
encarada como possibilidade de autodescoberta

TEXTO B
Se Vasco cair, Eurico ameaça “implodir” Dinamite.
O ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, mandou
um recado ameaçador ao atual mandatário, Roberto
Dinamite, em entrevista à Rádio Bandeirantes.
“Pense muito no que está fazendo com o Vasco,
porque você não vai sair impune disso. Garanto que, nem
que seja a última coisa que eu venha a fazer na minha
vida, se o Vasco cair para a
Segunda Divisão, eu vou
acabar com você, com as suas vidas política e particular.
Você só merece isso. Estou dizendo isso com todas as
letras. Faça o diabo para impedir que o Vasco seja
rebaixado. Pode continuar fazendo as suas lambanças, a
sua auditoria, mas não deixe o Vasco cair. Se o Vasco for
para a segunda divisão, eu vou acabar com você”,
disparou.
(Fonte:http://blog.miltonneves.ig.com.br/2008/10/21/se
-vasco-cair-eurico-ameaca-implodir-com-dinamite/
(acessado em 10/06/12).
1) Tendo em vista que há uma correlação entre os
textos A e B, assinale a alternativa coerente acerca dos
dois textos.
a) Fazendo referência a um filme (texto A), o site de
humor não faz uma pilhéria, aludindo à remota
possibilidade de o Vasco se manter na primeira divisão
(Texto B).

1
Pode ser um giro de 180 graus em outra direção ou
uma mudança mais amena, para uma atividade
relacionada à que você já executa. Não importa o
tamanho do passo. Nem se você trocou estabilidade e um
bom salário para investir num sonho. Ao longo da vida
profissional, mais cedo ou mais tarde, todo mundo ensaia
mudar de emprego ou de profissão em razão de novos
projetos, desafios e insatisfações.
9
Esse momento normalmente acontece, segundo a
psicóloga empresarial Márcia Coimbra, quando o
profissional decide pautar sua trajetória no trabalho
tendo em vista desejos pessoais. Além de trazer mais
bem-estar quando são efetivamente realizadas, as
transições profissionais ainda podem ser encaradas como
uma
possibilidade
de
autodescoberta,
de
reconhecimento da própria identidade.
17
No livro Identidade de trabalho – Estratégias nãogovernamentais para reinventar sua carreira, editado
pela Havard Business School Press, Hermínia Ibarra,
professora de comportamento empresarial em
Fontainebleau, na França, explica que, para ter
satisfação, é preciso haver identificação com o trabalho.
“Mas ela não é um tesouro escondido no fundo de cada
um, esperando para ser descoberto. Ao contrário, é
constituída de muitas possibilidades. Algumas tangíveis e
concretas, outras definidas por coisas que fazemos e pelo
meio onde vivemos, e outras que existem apenas na
especulação de um futuro potencial e dos sonhos
pessoais. É preciso estar sempre atento a tudo isso e de
olho nas oportunidades”, afirma.
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31 Na maioria das carreiras bem-sucedidas, segundo a
autora, sempre existe um processo de tentativa e erro,
de aprender fazendo, em que a experiência do aqui e
agora ajuda a desenvolver as ideias sobre o que é
plausível (e desejável) para o futuro, para a mudança.
Portanto, o conselho é: “Se você está vislumbrando
possibilidades em outras carreiras, corra para testá-las.”
38
Foi o que resolveu fazer a ex-funcionária pública
Ivana Marques Macedo Forte, de 40 anos. Em 1999, ela
pediu exoneração do cargo que ocupava na prefeitura,
para batalhar emprego em uma empresa privada. Mas
ainda não era o que ela queria. Depois de seis anos
trabalhando na MBR como gerente de produção, decidiu
respeitar o que ditava sua personalidade. “Nas duas
guinadas que dei em minha vida profissional, as pessoas
me tacharam de louca. Mas sempre tive uma veia
empreendedora muito forte e queria poder usufruir de
total autonomia, de praticar a gestão na qual acredito”,
diz.
50 Com o marido e o irmão, ela abriu um fábrica de
pães e hoje colhe frutos de sua coragem e determinação.
“Estou feliz como nunca me senti em toda a minha vida
profissional”, completa.
(Vanessa Jacinto/ Estado de Minas, acesso em 10/06/12)
2) O conteúdo desse texto, extraído do caderno
Emprego, do jornal Estado de Minas, está voltado para:
a) a seleção de profissionais capacitados.
b) o surgimento de novas fontes de renda.
c) a mudança de emprego em razão de novos objetivos.
d) a divulgação de oportunidades de emprego.
e) a divulgação de vagas no mercado de trabalho.
3) Em: “Mas ela não é um tesouro escondido no fundo
de cada um” (linha 23), a palavra destacada se refere a:
a) carreira
b) satisfação
c) identificação
d) especulação
e) pessoa
4) O trecho reescrito que não altera o sentido do texto
original é:
a) Ainda que você esteja vislumbrando possibilidades em
outras carreiras, corra para testá-las.
b) Quando você estiver vislumbrando possibilidades em
outras carreiras, corra para testá-las.

ÁREA DE SAÚDE - ODONTÓLOGO
c) Onde você estiver vislumbrando possibilidades em
outras carreiras, corra para testá-las.
d) Caso você esteja vislumbrando possibilidades em
outras carreiras, corra para testá-las.
e) Conforme você esteja vislumbrando possibilidades em
outras carreiras, corra para testá-las.
5) “Algumas tangíveis e concretas, outras definidas por
coisas que fazemos e pelo meio onde vivemos”. *linha
25] A palavra destacada pode ser substituída
corretamente por:
a) que
b) aonde
c) nos quais
d) o qual
e) em que
TEXTO D
AÍ, GALERA
Jogadores de futebol podem ser vítimas de
estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um
jogador de futebol dizendo "estereotipação"? E, no
entanto, por que não?
- Aí, campeão. Uma palavrinha pra galera.
- Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais
esportistas, aqui presentes ou no recesso dos seus lares.
- Como é?
- Aí galera.
- Quais são as instruções do técnico?
- Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de
contenção coordenada, com energia otimizada, na zona
de preparação, aumentam as probabilidades de,
recuperado o esférico, concatenarmos um contragolpe
agudo com parcimônia de meios e extrema objetividade,
valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema
oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo
da ação.
- Ahn?
- É pra dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem
calça.
- Certo. Você quer dizer mais alguma coisa?
- Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental,
algo banal, talvez mesmo previsível e piegas, a uma
pessoa à qual sou ligado por razões, inclusive, genéticas?
- Pode.
- Uma saudação para a minha progenitora.
- Como é?
- Alô, mamãe!
Página 2 de 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA/ 2012

ÁREA DE SAÚDE - ODONTÓLOGO

- Estou vendo que você é um, um...
- Um jogador que confunde o entrevistador, pois não
corresponde à expectativa de que o atleta seja um ser
algo primitivo com dificuldade de expressão e assim
sabota a estereotipação?
- Estereoquê?
- Um chato?
- Isso.
(Luís Fernando Veríssimo)

TEXTO E

6) Assinale a alternativa que retrata, no texto, duas
situações relacionadas, que fogem à expectativa do
público.
a) A linguagem muito formal do jogador, inadequada à
situação da entrevista, e um entrevistador que não
entende nada do que lhe é dito.
b) O uso da expressão "galera", por parte do
entrevistador, e da expressão "progenitora", por parte do
jogador.
c) O desconhecimento, por parte do entrevistador, da
palavra "estereotipação", e a fala do jogador em "é pra
dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem calça".
d) O fato de os jogadores de futebol serem vítimas de
estereotipação e o jogador entrevistado não
corresponder ao estereótipo.
e) O fato de o entrevistador se expressar muito bem e o
jogador não falar em linguagem padrão.
7) A expressão "pegá eles sem calça" poderia ser
SUBSTITUÍDA, em língua culta formal,
sem
comprometimento de sentido, por pegá-los...
a) na mentira.
b) desprevenidos.
c) em flagrante.
d) rapidamente.
e) nus.

DIARIAMENTE
“Para calar a boca: Rícino
Para lavar a roupa: Omo
Para viagem longa: Jato
Para difíceis contas: Calculadora
Para o pneu na lona: Jacaré
Para a pantalona: Nesga
Para pular a onda: Litoral
Para lápis ter ponta: Apontador
Para o Pará e o Amazonas: Látex
[...]
Para levar na escola: Condução
Para os dias de folga: Namorado
Para o automóvel que capota: Guincho
[...]
Para saber a resposta: Vide-o-verso
Para escolher a compota: Jundiaí
Para a menina que engorda: Hipofagi
Para a comida das orcas: Krill
Para o telefone que toca
Para a água lá na poça
Para a mesa que vai ser posta
Para você o que você gosta: Diariamente”
(Marisa Monte)

8) A letra da canção apresenta uma construção especial,
graças à repetição da palavra para. Sobre essa
preposição, pode-se afirmar que ela transmite a ideia
de:
a) causa
b) assunto
c) companhia
d) finalidade
e) consequência
9) Identifique a alternativa em que se classificou
INCORRETAMENTE a oração destacada:
a) Embora se alimentasse bem, não apresentava boa
saúde (subordinada adverbial concessiva).
b) Ele apresentava uma boa saúde, visto que sempre se
alimentava bem (subordinada adverbial causal).
c) Melhorava de aparência, à medida que deixava de
fumar (subordinada adverbial proporcional).
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d) O movimento no restaurante era tanto, que
desistimos
de
comer
(subordinada
adverbial
consecutiva).
e) Ainda que estivesse quase sem respirar, ele não
deixava de fumar (subordinada adverbial conformativa).
TEXTO F

ÁREA DE SAÚDE - ODONTÓLOGO
10) Assinale a alternativa que melhor descreve as
críticas apresentadas nas duas charges.
a) Na segunda charge, ao criticar a estampa de camuflagem,
o chargista quis mostrar as novas tendências no mundo da
moda – o padrão soja e pasto.
b) Na primeira charge, ao trocar o pinguim de lugar, o
chargista critica o aquecimento global, representado pelo
calor do fogão.
c) Na primeira charge, ao colocar o pinguim sobre o fogão, o
chargista quis representar as mudanças na decoração da
cozinha.
d) Na segunda charge, ao criticar a vestimenta do soldado, o
chargista quis mostrar que o padrão camuflagem não está
mais na moda.
e) Na primeira charge, ao colocar o pinguim sobre o fogão, o
chargista quis mostrar a resiliência dos animais, que se
adaptam a quaisquer condições climáticas.
ATUALIDADES
11) Marque a assertiva CORRETA. Criado pelo Ministério
da Saúde através da Portaria nº 719, de 07 de abril de
2011, o Programa Academia da Saúde:

TEXTO G

a) A academia contará com um professor que
disponibilizará aulas mensais para orientação e avaliação.
b) O instrutor deverá ser contratado pelo MS e terá que
selecionar os praticantes já acostumados com as
atividades.
c) O principal objetivo é contribuir para a promoção da
saúde da população a partir de infraestrutura,
equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a
orientação de práticas corporais e atividade física e de
lazer e modos de vida saudáveis.
d) A academia terá uma equipe multidisciplinar que
deverá selecionar jovens capacitados para desenvolver o
esporte.
e) Tem como objetivo descobrir novos talentos e
incentivar o hábito da prática esportiva.
12) Os planos de saúde tiveram em 2012 cinco
importantes alterações, dentre elas podemos citar:
a) Nova listagem de coberturas obrigatórias e Mapa da
Rede Conveniada na Internet.
b) Tempo Máximo para Atendimento e Desconto para
reabilitação à Saúde.
c) Criação de um Sistema de consulta para a lista de
procedimentos e Desconto para tratamento à Saúde
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d) Tempo Mínimo para Atendimento e Mapa da Rede
Conveniada na Internet.
e) A e D estão corretas.

c) F,F,V,V,F,V
d) F,F,F,F,F,V
e) V,V,F,F,V,V

13) No dia 10/07/2012, a Assembléia Legislativa do
Estado do Maranhão aprovou, por unanimidade, um
substitutivo apresentado pela deputada Valéria Macedo
ao Projeto de Lei nº 159/2011, de sua autoria, que
estabelece:

15) Marque a alternativa INCORRETA quanto aos
benefícios do Cartão Saúde SUS:

a) Fixar piso para as categorias da enfermagem em todo o
território maranhense.
b) Fixar piso para as categorias da enfermagem em todo
o território maranhense bem como a jornada de trabalho
de 30 horas semanais.
c) A jornada de trabalho de 30 horas semanais.
d) A jornada de trabalho de 30 horas semanais, fixar piso
salarial para as categorias da enfermagem em todo o
território nacional.
e) Todas estão corretas.
14) Sobre o Programa de Redução de Danos coloque V
(verdadeiro) ou F (falso):
( ) São , ações preventivas, como a substituição
de cachimbos.
Tentar regularizar a alimentação e o sono, o que reduz o
risco de anemia
e desnutrição
e
impede o
agravamento de doenças físicas e mentais.
( ) A valorização e estimulo a vivência das habilidades
e potencialidades do usuário deverá ficar para outro
momento, agora o mais importante é afastá-lo da
droga.
( ) Incentivar o dependente de crack a cuidar de si,
sendo necessário que ele interrompa totalmente o uso
da droga, é a estratégia central das ações de
Redução de Danos à saúde do usuário.
( ) O esforço é pela preservação da vida. Do mesmo
modo,
as
estratégias de redução de danos
se
caracterizam pela tolerância, pois evitam o julgamento
moral sobre os comportamentos relacionados ao
uso do crack e às práticas sexuais, assim como
intervenções autoritárias e preconceituosas.
( ) Oferecer estes serviços de abordagem, na própria
rua e nos contextos de uso da droga, também
pode evitar a exposição a outras situações de risco e
aproximar o usuário das instituições de saúde.
Marque a opção que tem a sequência correta:
a) V,V,V,V,V,V
b) V,V,F,,F,F,F

a) O profissional da saúde terá acesso à varias
informações do paciente, tais como: Diagnósticos
anteriores, Remédios indicados, Datas de últimas
consultas, dentre outras informações.
b) O usuário poderá retirar medicamentos em farmácias
básicas.
c) Marcas exames e consultas com agilidade.
d) Identifica o usuário.
e) Serve para atendimento em todas as redes de
hospitais públicos e privados.
RACIOCÍNIO LÓGICO
16) José Roberto escreveu diversas vezes o ano de 2012
horizontalmente, como mostra na figura abaixo. Após,
ele desenhou 2012 retângulos, cada um ao redor de
cada um dos números 2012 que podiam ser lidos
verticalmente. Qual é a soma de todos os algarismos
escritos por José Roberto?

a) 10000
b) 10060
c) 12012
d) 20120
e) 10075
17) Em uma caixa contém bolas verdes e azuis. Jonathan
retirou 60% das bolas, observou que 55% dessas bolas
eram verdes e devolveu todas as bolas para a caixa.
Qual é o maior percentual possível de bolas verdes na
caixa?
a) 60%
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b) 73%
c) 65%
d) 68%
e) 75%
18) O retângulo abaixo, que foi recortado de uma folha
de papel quadriculado, mede 4 cm de largura por 5 cm
de altura. Determine qual é o espaço da região cinzenta.

a) 11 cm2
b) 12,5 cm2
c) 13 cm2
d) 10 cm2
e) 14,5 cm2
19) Laura anotou cinco números em uma folha de papel.
Escondendo cada um deles e somando os outros quatro,
ela obteve os seguintes resultados: 29, 32, 35, 39 e 41.
Qual é a soma do maior com o menor dos números que
Laura escreveu?
a) 10
b) 18
c) 12
d) 15
e) 20
20) A figura abaixo mostra que, foi composta por oito
trapézios isósceles idênticos, cuja base maior mede 10
cm. Qual é a medida, em centímetros, da base menor de
cada um desses trapézios?

a) 4
b) 4,5
c) 5,5
d) 6
e) 5

ÁREA DE SAÚDE - ODONTÓLOGO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) O atual modelo de atenção à saúde odontológica,
baseado na integração com outras áreas da saúde,
possibilita que o cirurgião-dentista desenvolva, tendo
como base seu conhecimento científico, a habilidade de
reconhecer os riscos à saúde do seu paciente. Com base
nessa afirmativa, julgue as sentenças abaixo:
(
) Os carboidratos fermentáveis (açúcares e
amido) são os principais estimuladores da cárie
dentária.
(
) A orientação dos hábitos alimentares constitui
difícil tarefa, pois interfere na rotina e particularidade
de cada família, devendo ser evitada sempre que
possível pelo dentista, que deve deixar essa tarefa à
mãe ou chefe da família.
(
) O aleitamento materno exclusivo até os seis
meses de idade deve ser incentivado pelos dentistas,
pois crianças amamentadas somente no peito
desenvolvem com menor frequência hábitos de sucção
digital e chupeta.
(
) Alimentos que compõem a dieta infantil atual,
como papinhas, bebidas lácteas e sobremesas não
estimulam a mastigação, prejudicando o equilíbrio do
desenvolvimento oclusal.
a) V, F, V, V.
b) V, F, V, F.
c) V, F, F, V.
d) V, V, V, F.
e) F, F, V, V.
22) Marque a alternativa CORRETA:
a) A espessura do esmalte e da dentina, que circundam a
polpa, tem exatamente a mesma proporção em dentes
permanentes e decíduos.
b) Fones, Stillman modificada ou Bass são exemplos de
técnicas de escovação utilizadas em Odontopediatria.
c) Em casos de capeamento pulpar direto ou indireto em
dentes decíduos, o material de eleição como agente
capeador é o amálgama adesivo.
d) A exodontia é o único tratamento possível de ser
realizado em casos de traumatismos em dentes decíduos.
e) Os dentes decíduos são importantes somente para a
mastigação durante a infância, devendo o dentista dar
maior atenção à dentição permanente.
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23) O primeiro dente da dentição permanente a
erupcionar, por volta dos seis anos de idade,
geralmente, é:
a)
b)
c)
d)
e)

Canino superior direito.
Primeiros pré-molares inferiores.
Primeiro molar inferior.
Segundos molares superiores.
N.R.A.

24) De acordo com o Código de Ética Odontológico,
constituem deveres fundamentais dos profissionais e
entidades de odontologia:

ÁREA DE SAÚDE - ODONTÓLOGO
3. O conselho nacional dos secretários de saúde
(CONASS) e o conselho nacional de secretários
municipais de saúde (CONASEMS) terão representação
no conselho nacional de saúde.
4. O financiamento das ações e serviços do SUS é
exclusivo da esfera federal.
a) 3.
b) 4.
c) 5.
d) 6.
e) 7.
27) Considere as seguintes afirmativas:

a) Elaborar e manter atualizado os prontuários de
pacientes, sem, entretanto, ter a obrigação de manter
tais registros em arquivo próprio.
b) Assumir responsabilidade pelos atos praticados, salvo
em serviço público.
c) Proibir ao paciente ou responsável legal acesso aos
dados do prontuário ou cópia do documento, quando
solicitado.
d) Resguardar sempre a privacidade do paciente.
e) Todas as alternativas acima são falsas.
25) Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único
de Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância
sanitária, vigilância epidemiológica e saúde do
trabalhador.
b) Universalidade, integralidade de assistência e
igualdade da assistência à saúde sem preceitos ou
privilégios de qualquer espécie são alguns dos princípios
e diretrizes do SUS.
c) A participação da comunidade é permitida apenas em
casos de endemias ou catástrofes naturais.
d) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único
de Saúde (SUS), em caráter complementar.
e) Todas as alternativas acima estão incorretas.
26) Sobre o SUS, leia os itens abaixo e assinale a opção
correspondente ao Somatório das afirmações
CORRETAS:
1. O conselho de saúde, em caráter permanente e
deliberativo,
órgão
colegiado
composto
por
representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais da saúde e usuários.
2. A conferência de saúde se reúne a cada dois anos,
para avaliar a situação da saúde e punir os responsáveis
pelas políticas de saúde que fracassaram.

I. De acordo com a classificação de Black, para indicar a
localização de lesões cariosas, Classe I são as lesões
e/ou cavidades localizadas nas regiões de cicatrículas e
fissuras, presentes nas faces oclusais de pré-molares e
molares e nos 2/3 oclusais das faces vestibular e
lingual/palatar de molares.
II. Classe III de Black são lesões e/ou cavidades que
envolvem uma ou ambas as faces proximais de incisivos
e caninos com comprometimento de um dos ângulos
incisais.
III. Em situações não previstas na classificação original
de
Black,
pode-se
utilizar
classificações
complementares, como a classe VI de Howard e Simon:
lesões e cavidades localizadas nas pontas de cúspide dos
dentes posteriores, sem envolvimento das cicatrículas e
fissuras, ou nas bordas incisais dos dentes anteriores,
sem envolvimento do ângulo incisal.
IV. A classe V de Black é restrita às lesões cariosas,
sendo atualmente proibido o uso de tal nomenclatura
para descrever perdas de estrutura causadas por
processos não cariosos, como abrasão e atrição.
Está CORRETA:
a) I e II, apenas.
b) I, II e III, apenas.
c) I e III, apenas.
d) III e IV, apenas.
e) I, II e IV, apenas.
28) Dentre os materiais utilizados em Odontologia para
restauração dentária, assinale a opção que corresponde
àquele que possui propriedade anticariogênica:
a) Resina nanoparticulada.
b) Amálgama adesivo.
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c) Ionômero de vidro.
d) Cimento de óxido de zinco e eugenol.
e) N.R.A
29) Paciente do sexo feminino, 04 anos, chega ao
gabinete odontológico do posto de saúde acompanhada
da mãe, que relata ‘’Os dentes da minha filha nasceram
dessa
coloração
esquisita,
amarelada-meioamarronzada; são de forma estranha, menores que os
dentes de crianças normais; ela também reclama de
sensibilidade em todos eles”. Após tomada radiográfica,
verificou-se que o esmalte aparece com o volume
reduzido. Com base nos dados, pode-se AFIRMAR o
diagnóstico de:
a) Fluorose.
b) Doença de Paget.
c) Síndrome de Sturge-Weber.
d) Amelogênese Imperfeita.
e) Erosão.
30) Algumas medidas práticas podem ser adotadas para
diminuir a quantidade de radiação recebida pelo
paciente durante procedimento de tomada radiográfica
no consultório odontológico. Dentre elas, pode-se citar:
a) Usar avental plumbífero nas auxiliares de consultório
dental.
b) Usar filmes ultra-rápidos, aumentando o tempo de
exposição.
c) Utilizar aparelho de raio-x sem filtro de alumínio, pois
este atrapalha durante a realização da tomada
radiográfica, causando repetições.
d) Realizar as tomadas radiográficas com boa técnica,
ainda que isso requeira mais trabalho.
e) Todas as alternativas acima estão corretas.
31) Paciente portador de síndrome de Down, 23 anos,
sexo masculino, procura atendimento odontológico na
unidade de saúde próxima a sua residência,
acompanhado pelo seu pai. Durante exame
radiográfico, o dentista observou que os molares
inferiores apresentavam coroas alongadas, com a
câmara pulpar com altura ocluso-apical aumentada. Tal
alteração denomina-se:
a) Taurodontia.
b) Síndrome de Horton.
c) Dilaceração.
d) Dentinogenese imperfeita.
e) Dente em concha.
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32) Quanto à doença cárie, assinale a opção correta:
a) A cárie é uma doença infecciosa, multifatorial, que
resulta da combinação de três fatores principais:
hospedeiro e dentes suscetível, micro-organismos do
biofilme dental e substrato.
b) Quando o açúcar é ingerido, penetra no biofilme
dentário, onde é convertido em ácido, provocando o
aumento do pH do meio bucal.
c) A doença cárie não depende de nenhum outro fator
senão a microbiota bacteriana.
d) Uma dieta rica em açúcar, durante a fase de dentição
decídua, não influencia no risco de cárie para a criança.
e) A cárie é transmissível dos pais aos filhos por meio da
saliva e é causada por bactérias em associação com
fungos.
33) Dentre as finalidades do acabamento e polimento
de restaurações de amálgama, pode-se citar:
a) Refinar a escultura e aumentar a resistência à
corrosão.
b) Diminuir a liberação de mercúrio e compensar uma
condensação inadequada.
c) Manter estável a porosidade do amálgama e obter
superfície lisa.
d) Corrigir oclusão e evitar a probabilidade de expansão
da liga de amálgama.
e) N.R.A.
34) Levando em consideração o diagnóstico e
tratamento da doença cárie, assinale a conduta
CORRETA:
a) Utilizar sonda exploradora exercendo pressão
constante em lesões iniciais de cárie.
b) O uso de instrumento rotatório em alta rotação para
remoção de tecido cariado mostra-se mais adequado
para evitar a exposição pulpar acidental.
c) O exame radiográfico interproximal (bite-wing) é o
eleito, dentre os tipos de tomada radiográfica, para
diagnóstico de lesões cavitadas de cárie.
d) O uso de antibióticos deve ser amplamente
empregado no combate à doença cárie.
e) Toda lesão de cárie deve ser restaurada a fim de
paralisar definitivamente a atividade da doença.
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35) Os anestésicos utilizados em Odontologia são de uso
local. Que propriedades um anestésico local deve
apresentar para ter uma boa qualidade?
a) Ação reversível e não ser irritante aos tecidos orais.
b) Ser instável e ter um grau reduzido de toxicidade
sistêmica.
c) Ser praticamente incapaz de promover reações
alérgicas e ter presença de granulação.
d) Ser ácido, ser instável e estar estéril ou capaz de ser
esterilizado pelo calor sem deterioração.
e) Todas as opções acima estão corretas.
36) Quanto ao uso do flúor em Odontologia, marque a
opção CORRETA:
a) A fluorose dentária apresenta como características
clínicas manchas de cor branca, marrom e até preta em
sua superfície. É causada pela ingestão excessiva de flúor
durante a fase da vida em que o esmalte já foi totalmente
formado.
b) A aplicação tópica de flúor deve ser feita em todas as
crianças, especialmente na faixa etária entre 2 a 4 anos
de idade, independente da atividade de cárie ou do risco
de desenvolvê-la.
c) Atualmente, a fluoretação das águas é considerada
nociva, pois leva a um aumento de fluorose dentária na
população, em especial em crianças a partir dos 8 anos
de idade.
d) A fluorterapia é utilizada para acelerar o processo de
remineralização do esmalte dental, visto que o flúor age
como estimulante da produção salivar, diminuindo o pH
do meio oral.
e) O uso de dentifrícios fluoretados é considerado um
meio efetivo no controle da doença cárie, pois o flúor é
capaz de agir na dinâmica dos ciclos de desmineralização
e remineralização.
37) Durante exodontia de pré-molar superior, o
cirurgião-dentista constatou que houve penetração
acidental de uma das raízes no seio maxilar. A conduta
adotada deve ser:
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d) Criar acesso ao seio maxilar através do processo
alveolar e utilizar o fórceps 69 para remoção da raiz.
e) Administrar amoxicilina para evitar infecção e levar o
paciente para atendimento hospitalar.
38) O controle da hemorragia dentoalveolar é feito
através de:
a) Bochecho com clorexidina.
b) Compressa com gelo.
c) Uso de medicação sistêmica.
d) Sutura e tamponamento.
e) Curetagem do alvéolo e antibioticoterapia.
39) Assinale a alternativa INCORRETA:
a) A dentina possui túbulos dentinários que são
estruturas que estabelecem comunicação com o tecido
pulpar.
b) A dentina secundária é responsável pela diminuição
progressiva do tamanho da câmara pulpar.
c) A dentina submetida a um processo de cárie fica
dividida em duas camadas: uma porção mais externa
(infectada) e uma porção mais interna (contaminada).
d) Contração de polimerização é uma das desvantagens
das resinas compostas.
e) O bisel deve ser feito nos preparos cavitários em
dentes anteriores onde a estética é essencial, pois torna
menos aparente a transição do material restaurador para
o dente.
40) O desgaste dos dentes causado por ação química,
sem nenhum envolvimento de bactérias, é chamado:
a) Erosão
b) Abrasão
c) Reabsorção fisiológica
d) Displasia dentinária
e) Atrição

a) Não utilizar a via alveolar e realizar acesso ao seio
maxilar através da fossa canina.
b) Realizar osteotomia vestibular, no processo alveolar,
criando acesso ao seio maxilar para melhor visualização e
remoção da raiz.
c) Realizar osteotomia na tábua óssea palatina do
processo alveolar, criando acesso ao seio maxilar para
melhor visualização e remoção da raiz.
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