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Língua Portuguesa 

 
TEXTO 1 
 

     Existem dois conceitos frequentemente utilizados no dia a dia do enfermeiro: o cuidar e o tratar. Ao refletir sobre o 
significado dessas palavras, constatamos a grande diferença existente entre esses dois termos, que não devem ser 
confundidos, apesar de se encontrarem de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde. Assim, 
revela-se fundamental a atitude e o comportamento adotado pelo enfermeiro quando da prestação de cuidados de 
enfermagem, dado que a natureza desses diferenciará o enfermeiro que cuida do enfermeiro que trata, embora a essência da 
enfermagem se baseie apenas no cuidar por excelência.  

     Os enfermeiros que tratam concentram todos os seus cuidados apenas na enfermidade, descurando o ser humano com 
receios, crenças, dúvidas e sentimentos por trás da doença, que se constitui para esse profissional apenas mais um caso, a 
ser resolvido aplicando-se as técnicas corretas e adequadas à situação. Esta prática simplista e contraditória das diretrizes 
preconizadas pela profissão da enfermagem apresenta-se como a mais cômoda e fácil para o desenvolvimento do exercício 
profissional, constituindo uma negligência muito grave que atenta contra todos os princípios inerentes à profissão.  

     Por outro lado, os enfermeiros que cuidam dirigem todos os seus cuidados de modo holístico, respeitando a pessoa 
enferma como ser biopsicossocial, valorizando-a como pessoa única e insubstituível, com características e vontade próprias, 
conforme a ideologia adotada e defendida pela profissão, dignificando-a e elevando-a ao seu mais alto nível.  

     Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias que conduzam à prestação de cuidados com qualidade, reunindo todas 
as competências adequadas para interagir de maneira eficaz com a pessoa enferma e com os familiares, de modo a que esses 
depositem toda a sua confiança e empenho nos cuidados oferecidos, participando ativamente nesses cuidados. No entanto, 
para a concretização do cuidar no dia a dia também é fundamental que a equipe de enfermagem assuma completamente o 
espírito de equipe e a congruência de comportamentos, abandonando quaisquer metas individuais, visando apenas alcançar o 
mesmo objetivo comum e final: a prestação de cuidados holísticos com qualidade, minimizando tanto quanto possível a 
crescente problemática da desumanização de cuidados.  

     Torna-se de grande importância, então, que o enfermeiro repense cuidadosamente o verdadeiro significado da essência da 
enfermagem, aperfeiçoando os pontos menos positivos encontrados nos seus atos profissionais e fortalecendo os mais altos. 
Para a prestação de cuidados de qualidade é imperativo que o enfermeiro promova um ambiente de empatia com o paciente, 
recorrendo à comunicação verbal e não verbal para estabelecer uma relação de ajuda eficaz, nunca descurando o toque, 
quando necessário. Esse profissional também deverá criar e contribuir para um ambiente de trabalho agradável e responsável 
entre os outros elementos da equipe multidisciplinar.  

     Afinal, existirá emoção mais nobre e sublime do que nós, enfermeiros, sentirmos que estamos colaborando na mais rica de 
todas as atividades humanas – o alívio do sofrimento do nosso próximo?  

 
António Carvalho e Marily Abreu. Disponível em: http://www.webartigos.com/artigos/cuidar-em-enfermagem/14277. Acesso em 25/04/2012. 

Adaptado. 

01. Analisando o conteúdo global do Texto 1, podemos afirmar que, por meio dele, o autor intenciona, privilegiadamente: 

A) divulgar técnicas e procedimentos atualizados a serem aplicados pelo enfermeiro quando do exercício de sua 
profissão. 

B) fazer a distinção entre dois tipos de comportamento recorrentes no exercício da enfermagem e discorrer acerca de 
cada um deles.   

C) defender, com argumentos convincentes, sua opinião desfavorável à participação do enfermeiro   na equipe 
multidisciplinar.  

D) denunciar profissionais de enfermagem que não têm cuidado dos pacientes de modo holístico, nem como seres 
biopsicossociais. 

E) compartilhar um pouco da sua prática diária, dos problemas que enfrenta com os pacientes e desabafar suas queixas.  

02. Analisando a abordagem do tema, o Texto 1 revela um autor: 

A) que domina a teoria e a prática, já que também exerce a profissão de enfermeiro, sobre a qual comenta. 
B) desejoso de ingressar na profissão de enfermeiro, estando para isso já bem preparado do ponto de vista teórico. 
C) desprovido de embasamento teórico e prático, uma vez que não experimenta o cotidiano da profissão de enfermeiro. 
D) cujas opiniões se fundamentam em observações da rotina dos enfermeiro, feitas na condição de paciente.   
E) que tem leituras aprofundadas sobre o assunto abordado, mas carece de conhecimento prático mais consistente. 
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03. A análise da argumentação construída no Texto 1 nos 
permite afirmar que o autor tem uma opinião: 

A) favorável a uma prática de enfermagem que 
apenas trata os pacientes, e não que cuida deles. 

B) contrária a um cuidado dos pacientes, pelos 
enfermeiros, de modo multidisciplinar e holístico. 

C) favorável à ideia de que o enfermeiro seja o 
profissional que lidera a equipe multidisciplinar. 

D) contrária ao envolvimento dos familiares do 
enfermo no percurso do trabalho da equipe de 
enfermagem. 

E) favorável a um trabalho de enfermagem que 
objetive a prestação de cuidados holísticos com 
qualidade. 

04. O Texto 1 apresenta as seguintes características: 

1) predomínio de trechos narrativos. 
2) obediência às regras do padrão culto da língua. 
3) respeito total às normas da morfossintaxe. 
4) preferência pela conotação, e não pela denotação. 

Estão corretas: 

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

05. Acerca do parágrafo conclusivo, é correto afirmar que: 

A) está estruturado na forma de uma pergunta, e 
deve ser respondida pelo leitor do texto, já que o 
autor parece não saber a resposta. 

B) nele, o autor se revela desgostoso, e confessa sua 
insatisfação com a profissão que exerce, pelo 
excesso de responsabilidades.  

C) diferente dos outros, nele o autor fala em primeira 
pessoa, sendo, por isso, um parágrafo mais 
subjetivo que os demais. 

D) em tom de ironia, nele o autor se revela bastante 
conformado com os problemas do cotidiano do 
exercício da enfermagem. 

E) por meio dele, o autor faz uma provocação aos 
enfermeiros que são descomprometidos e estão 
desiludidos com a profissão. 

06. No Texto 1, o autor faz uma distinção entre os termos 
„curar‟ e „tratar‟, no âmbito do exercício profissional do 
enfermeiro. São da esfera do cuidar as seguintes ideias: 

1) negligência 
2) cuidados holísticos 
3) valorização do paciente 
4) doença como mais um caso 
 

Estão corretas: 

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

07. O autor discorre sobre os “enfermeiros que tratam”, em 
oposição aos “enfermeiros que cuidam”. Em relação 
ao termo “enfermeiros”, os segmentos sublinhados têm 
valor de: 

A) substantivo. 
B) pronome. 
C) adjetivo. 
D) advérbio. 
E) conjunção. 

08. “Torna-se de grande importância, então, que o 
enfermeiro repense cuidadosamente o verdadeiro 
significado da essência da enfermagem, aperfeiçoando 
os pontos menos positivos encontrados nos seus atos 
profissionais e fortalecendo os mais altos.” Nesse 
trecho, o autor convoca os leitores enfermeiros a: 

A) confessarem seus erros. 
B) desistirem da profissão. 
C) não pararem de estudar. 
D) procurarem apoio psicológico. 
E) reavaliarem sua prática profissional. 

09. “Para a prestação de cuidados de qualidade é 
imperativo que o enfermeiro promova um ambiente de 
empatia com o paciente, recorrendo à comunicação 
verbal e não verbal para estabelecer uma relação de 
ajuda eficaz, nunca descurando o toque, quando 
necessário.” Nesse trecho, o autor é: 

A) permissivo. 
B) incisivo. 
C) dúbio. 
D) reticente. 
E) irônico. 

10. Assinale a alternativa na qual a concordância está de 
acordo com o padrão culto da língua. 

A) Nenhum dos enfermeiros devem cuidar dos 
pacientes de maneira irresponsável. 

B) Embora não falte problemas na profissão do 
enfermeiro, ela é desafiadora. 

C) Segundo afirma os enfermeiros, nada é mais 
sublime do que aliviar o sofrimento do próximo. 

D) Não sei se haverá outros profissionais tão 
importantes como os enfermeiros.  

E) O trabalho dos profissionais de enfermagem, junto 
aos pacientes, vão além de apenas tratá-los. 
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11. “Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias 
que conduzam à prestação de cuidados com 
qualidade”. Se esse trecho fosse modificado, em qual 
alternativa as normas da regência verbal estariam 
atendidas? 

A) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar 
metodologias as quais se baseie seu trabalho.  

B) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar 
metodologias às quais esteja submetido seu 
trabalho.  

C) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar 
metodologias nas quais dependa seu trabalho.  

D) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar 
metodologias das quais apoiem seu trabalho. 

E) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar 
metodologias cuja as quais valorize seu trabalho.  

12. “Ao refletir sobre o significado dessas palavras, 
constatamos a grande diferença existente entre esses 
dois termos, que não devem ser confundidos, apesar 
de se encontrarem de forma paralela em qualquer 
exercício da equipe multidisciplinar de saúde.” O 
sentido desse segmento destacado está mantido em: 

A) ainda que se encontrem de forma paralela em 
qualquer exercício da equipe multidisciplinar de 
saúde. 

B) devido ao fato de se encontrarem de forma 
paralela em qualquer exercício da equipe 
multidisciplinar de saúde. 

C) desde que se encontrem de forma paralela em 
qualquer exercício da equipe multidisciplinar de 
saúde. 

D) porém se encontram de forma paralela em 
qualquer exercício da equipe multidisciplinar de 
saúde. 

E) uma vez que se encontram de forma paralela em 
qualquer exercício da equipe multidisciplinar de 
saúde. 

13. Assinale a alternativa em que a palavra destacada 
está grafada de acordo com as regras de ortografia 
vigentes. 

A) Todos os pacientes merecem um cuidado 
responsável, sem qualquer excessão. 

B) Não se admite que os enfermeiros tenham hojeriza 
por qualquer um dos procedimentos de 
enfermagem. 

C) O trabalho de enfermagem deve ser realizado sem 
obseção pela perfeição. 

D) Para o profissional responsável, não há empecilho 
para a realização de um bom trabalho. 

E) No exercício da enfermagem, é preciso ter 
paciência e perseveransa. 

 
 
 
 
 
 

TEXTO 2 
 

 
Texto disponível em: www.nossacara.com.  

Acesso em 25/04/2012. 

14. O Texto 2 é explicitamente apresentado como um 
“convite”. No entanto, mais do que um simples convite, 
o que se pretende com o texto é, prioritariamente: 

A) fazer propaganda da Prefeitura Municipal de 
Eunápolis. 

B) convencer os leitores idosos da importância da 
vacinação. 

C) estimular os casais a usarem camisinha nas 
relações sexuais.  

D) convocar os idosos a valorizarem os cuidados 
geriátricos. 

E) divulgar um novo plano de saúde a ser oferecido 
pela Prefeitura. 

15. Sobre aspectos gerais da organização do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 

1) Se o trecho: “Não importa a idade. O que vale é 
ter saúde.” tivesse sido escrito da seguinte forma: 
“Não importa a idade, o que vale é ter saúde.”, 
seu sentido global ficaria inalterado. 

2) No trecho: “A Prefeitura Municipal de Eunápolis 
quer lhe fazer este convite.”, o termo destacado 
corresponde ao complemento indireto do verbo 
„fazer‟. 

3) Com o termo destacado no trecho: “A Prefeitura 
Municipal de Eunápolis quer lhe fazer este 
convite.”, o autor se reporta ao leitor do texto. 

 
Está(ão) correta(s): 

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

16. Em relação ao espaço biológico periodontal, analise as 
afirmativas abaixo. 

1) As estruturas que formam o espaço biológico são 
o ligamento periodontal, gengiva e epitélio 
juncional. 

2) O espaço biológico é formado pelo sulco 
gengival, epitélio juncional e inserção conjuntiva. 

3) A junção cemento esmalte é o parâmetro para 
avaliação do espaço biológico. 

4) A distância que vai da crista óssea até o fundo do 
sulco gengival é chamada de distância biológica. 

 
Está(ão) correta(s): 

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

17. Em relação à concussão na dentição decídua, é 
correto afirmar que: 

A) o dente é deslocado no sentido apical, para 
dentro do alvéolo. 

B) o tratamento consiste em manter o dente em 
observação. 

C) o dente apresenta mobilidade sem deslocamento. 
D) o dente apresenta mobilidade e deslocamento 

para fora do alvéolo. 
E) deve-se realizar reposicionamento e splintagem 

nos dentes adjacentes. 

18. Sobre a oclusão na dentição decídua, assinale a 
alternativa correta. 

A) A oclusão na dentição decídua se completa por 
volta dos 4 anos de idade. 

B) No primeiro período transicional há erupção dos 
segundos molares decíduos. 

C) As inclinações axiais dos dentes decíduos são 
acentuadas em relação ao plano oclusal. 

D) A oclusão na dentição decídua está completa 
após a oclusão do segundo molar. 

E) Na dentição decídua não há espaço suficiente 
para os dentes permanente se acomodarem. 

 
 
 
 
 
 
 

19. Sobre o diagnóstico da pulpite, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) Pulpite aguda é aquela em que os fenômenos 
inflamatórios instalam-se com lentidão, 
sobrevindo tardiamente a mortificação pulpar. 

B) A pulpite aguda é aquela em que a morte pular 
ocorre em curto espaço de tempo. 

C) As pulpites crônicas resultam da ação de 
irritantes de intensidade moderada. 

D) A pulpite crônica pode apresentar duas formas 
distintas pulpite crônica ulcerativa ou pulpite 
crônica hiperplásica. 

E) A esclerose pulpar é comum em dentes idosos. 

20. Em relação à localização dos canais radiculares, 
analise as afirmativas abaixo. 

1) O preparo inicial dos pré-molares superiores é 
feito com a broca paralela ao longo eixo do dente, 
no centro exato do sulco principal. 

2) Para o preparo dos dentes anteriores inferiores o 
acesso é sempre feito pela superfície lingual dos 
dentes, a penetração inicial é feita exatamente no 
centro da face lingual, com a broca posicionada 
ligeiramente para incisal do cíngulo. 

3) A forma de contorno da cavidade endodôntica é 
realizada com os seguintes objetivos: Favorecer 
acesso livre ao orifício do canal; Favorecer 
acesso direto ao forame apical; Favorecer as 
técnicas de obturação; Controle completo sobre 
os instrumentos endodônticos. 

4) Nos incisivos inferiores, que podem apresentar 
dois canais e, um deles está situado na porção 
lingual, este fato deve ser lembrado para dar a 
forma de conveniência. 

 
Estão corretas: 

A) 1 e 3, apenas. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4. 
E) 1 e 4, apenas. 
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21. Assinale a alternativa correta, em relação aos preparos 
cavitários.  

A) Em preparos cavitários de Classe I em I pré-
molares inferiores devem ser seguidos os 
mesmos princípios de resistência e retenção que 
os molares. 

B) A parede pulpar plana e perpendicular ao longo 
eixo do dente conferem resistência e retenção às 
cavidades de Classe I simples. 

C) Em preparos cavitários para restaurações de 
Classe I complexa em amálgama deve ser 
incluída a face oclusal dos dentes. 

D) A forma de conveniência nos preparos para 
restaurações de Classe I em amálgama é dada 
pelo preparo realizado na face oclusal, pois 
através deste se estabelece o acesso à face 
proximal.  

E) Para realização dos preparos para restaurações 
em amálgama as paredes da cavidade não 
necessitam estar suportadas por dentina sadia. 

22. Analise cada uma das afirmações abaixo, indicando V 
quando for verdadeira ou F quando for falsa. 

(   ) Em relação aos princípios biomecânicos da PPR a 
retenção se refere à resistência às forças que 
atuam sobre uma prótese no sentido cérvico-
oclusal durante a mastigação de alimentos 
pegajosos. 

(   ) Em relação aos princípios biomecânicos da PPR a 
estabilidade é a resistência às forças que atuam 
sobre uma prótese no sentido ocluso-cervical 
durante a mastigação de alimentos duros. 

(   ) Em relação aos princípios biomecânicos da PPR, o 
suporte é a resistência às forças que atuam sobre 
uma prótese no plano horizontal, decorrentes de 
contatos oclusais em planos inclinados. 

(   ) Durante a mastigação, inserção ou remoção, as 
próteses parciais removíveis e as selas sofrem 
rotação e translação. 

 

A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) V, F, V, F. 
B) F, V, F, V. 
C) V, F, F, V. 
D) F, F, V, V. 
E) V, V, F, F. 

23. Assinale a alternativa incorreta a respeito da 
classificação de Kennedy. 

A) A Classe I de Kennedy refere-se a desdentado 
posterior unilateral. 

B) A Classe II de Kennedy refere-se a desdentado 
posterior unilateral.  

C) A Classe III de Kennedy refere-se a desdentado 
intercalar. 

D) A Classe I de Kennedy refere-se a desdentado 
posterior bilaterial. 

E) A Classe IV de Kennedy refere-se a desdentado 
anterior. 

24. Em relação aos limites da área chapeável da maxila 
para confecção de uma prótese total, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) O rebordo alveolar, em toda a sua extensão de 
tuberosidade, está incluído na área chapeável da 
maxila. 

B) Fazem parte da área chapeável da maxila as 
paredes vestibulares do rebordo alveolar até o 
sulco gêngivo-labial e geniano. 

C) O rebordo alveolar incluído na área chapeável da 
maxila não inclui as tuberosidades. 

D) Abóbada palatina em toda a sua extensão até 
sua borda posterior, sendo limitado pelo palato 
duro/palato mole fazem parte da área chapeável 
da maxila. 

E) O contorno das inserções musculares e bridas 
vestibulares fazem parte da área chapeável da 
maxila. 

25. Em relação à oclusão, assinale a alternativa correta. 

A) A oclusão dinâmica se refere à posição fisiológica 
da mandíbula quando esta se encontra separada 
da maxila por uma distância mínima de 2 a 3mm. 

B) A oclusão estática se refere às várias posições 
da mandíbula em movimento sem contato 
dentário. 

C) A relação cêntrica se refere a uma posição mais 
retruída da mandíbula, o côndilo mandibular se 
relaciona com a fossa mandibular, todos os 
movimentos mandibulares são realizados sem 
haver esforço do paciente. 

D) Os dentes em oclusão devem ser sempre 
observados pelas suas faces proximais. 

E) Na dentadura decídua os dentes apresentam 
uma inclinação axial muito acentuada em relação 
ao processo alveolar. 

26. Em relação aos meios de diagnóstico da cárie 
dentária, assinale a alternativa correta. 

A) A inspeção visual é um método confiável para 
detecção de cárie em todas as superfícies 
dentárias. 

B) A inspeção visual é realizada através de sonda 
exploradora, observa-se a destruição anatômica 
da superfície por meio das irregularidades. 

C) A transiluminação tem como princípio a perda 
mineral dos tecidos dentários duros. 

D) O método da trasiluminação por fibra ótica para 
detecção de cáries foi desenvolvido para o 
diagnóstico de cáries interproximais. 

E) A inspeção táctil baseia-se no registro das 
mudanças de coloração e configuração 
anatômica do dente ou superfícies examinadas. 
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27. Em relação às gengivites, analise as afirmativas 
abaixo. 

1) A presença da placa bacteriana está fortemente 
associada à presença da gengivite marginal, 
sendo esta condição a mais comum entre as 
gengivites. 

2) A gengivite necrosante aguda (GNA) é uma 
forma crônica e recorrente de gengivite. 

3) A gengivite descamativa apresenta um quadro 
clínico característico de descamação ou 
esfoliação do epitélio gengival. 

4) Dentre as gengivites influenciadas por hormônios 
incluem-se àquelas associadas ao diabetes 
mellitus, AIDS, leucemia, candidíase. 

 
Estão corretas: 

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

28. Sobre a técnica de escovação de Fones, assinale a 
alternativa correta. 

A) As cerdas formam um ângulo de 45º com o longo 
eixo do dente. 

B) Forma-se um ângulo oblíquo do dente com a 
escova e faz-se movimentos em direção coronal. 

C) São realizados movimentos de vai e vem na 
superfície dos dentes. 

D) Faz movimentos vibratórios com as cerdas, 
formando um ângulo de 45º, em relação à raiz 
dos dentes. 

E) Faz-se movimentos circulares, é uma técnica de 
fácil execução. 

29. Analise cada uma das afirmações abaixo indicando V 
quando for verdadeira e F quando for falsa. 

(   ) A periodontite crônica localizada é mais 
prevalente em adolescentes, apresenta 
progressão rápida e os depósitos bacterianos não 
são consistentes com a destruição observada. 

(   ) A periodontite agressiva generalizada é frequente 
em indivíduos abaixo dos 30 anos, apresenta 
progressão rápida e agregação familiar marcante. 

(   ) A periodontite crônica generalizada acomete mais 
de 30% dos sítios dentários, é mais prevalente 
em adultos sem agregação familiar e presença de 
cálculo subgengival frequente. 

(   ) A periodontite agressiva localizada acomete 
adolescentes, apresenta cálculo subgengival 
frequente, progressão lenta. 

 

A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) V, F, V, F. 
B) F, V, F, V. 
C) V, F, F, V. 
D) F, V, V, F. 
E) V, V, F, F. 

30. Em relação à característica que contraindica o 
tratamento conservador da polpa, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Polpa com consistência pastosa ou liquefeita. 
B) Presença sangramento ou hemorragia suave. 
C) Ausência de sangramento. 
D) Desintegração da polpa durante a remoção. 
E) Polpa sem estrutura. 

31. Em relação às pulpites, analise as afirmativas abaixo. 

1) O paciente que apresenta pulpite aguda 
irreversível apresenta dor aguda, espontânea e 
intensa. 

2) O paciente com quadro de pulpite aguda 
irreversível apresenta sinais e sintomas 
refratários aos analgésicos. 

3) Nos casos de pulpite crônica ulcerada a polpa 
apresenta-se em condições macroscópicas não 
vitais. 

4) Nos casos de pulpite crônica hiperplásica a polpa 
apresenta-se em condições macroscópicas vitais. 

 

Está(ão) incorreta(s), apenas: 

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

32. Em relação aos procedimentos para realização de 
hemostasia, assinale a alternativa correta. 

A) O procedimento de compressão para conter uma 
hemorragia decorrente de procedimento cirúrgico 
odontológico, consiste em comprimir levemente o 
foco hemorrágico. 

B) A hemostasia para procedimentos cirúrgicos 
odontológicos só deverá ser realizada por sutura. 

C) Em urgências hemorrágicas decorrentes de 
procedimentos cirúrgicos odontológicos, os 
hemostáticos locais absorvíveis são colocados 
diretamente na ferida cirúrgica. 

D) As hemorragias decorrentes dos procedimentos 
cirúrgicos odontológicos devem ser tratadas 
exclusivamente por compressão. 

E) O procedimento de pinçagem é o único que 
deverá ser realizado para conter os processos 
hemorrágicos decorrentes de procedimentos 
cirúrgicos odontológicos. 
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33. Em relação aos abscessos periodontais, assinale a 
alternativa correta. 

A) O abscesso periodontal é caracterizado pela 
exacerbação aguda de uma lesão pré-
estabelecida, geralmente associada a doença 
periodontal instalada e envolvimento pulpar. 

B) O abscesso periodontal é caracterizado por uma 
coleção purulenta localizada no periodonto de 
proteção. 

C) No abscesso gengival o dente afetado pode 
apresentar mobilidade aumentada. 

D) O tratamento para o abscesso gengival é a 
raspagem, alisamento e polimento corono-
radicular. 

E) O tratamento para o abscesso periodontal 
consiste em drenagem do abscesso e remoção 
do agente agressor. 

34. Em relação à terapia periodontal não cirúrgica, 
assinale a alternativa correta. 

A) Para os pacientes com doenças infecto 
contagiosas o uso do aparelho de ultrassom está 
indicado. 

B) O procedimento de raspagem consiste em deixar 
a raiz livre de irregularidades. 

C) As curetas Gracey 11-12 são indicadas para 
raspagem das regiões posteriores nas faces 
vestibulares e linguais ou palatinas. 

D) Define-se como procedimentos básicos toda 
forma de tratamento que visa a remoção dos 
fatores etiológicos locais das doenças 
periodontais. 

E) O movimento predominante para realização da 
raspagem corono-radicular é o de impulsão. 

35. Em relação aos fatores locais que influenciam a 
cronologia de erupção, assinale a alternativa incorreta. 

A) A anquilose que ocorre geralmente no 2º molar 
decíduo pode influenciar a variar a cronologia de 
erupção. 

B) Dentes impactados atuam como barreira 
mecânica, e interferem na cronologia da erupção 

C) A perda prematura dos dentes decíduos ou a 
retenção prolongada influenciam a cronologia de 
erupção. 

D) A presença de supranumerário e de cisto de 
erupção influenciam a cronologia de erupção. 

E) A presença de fibrose gengival não interfere na 
cronologia de erupção. 

 
 
 
 
 

36. Analise as afirmativas abaixo em relação à oclusão 
normal, indicando V quando for verdadeira ou F 
quando for falsa. 

(   ) O espaço livre de Nance corresponde a 1,7mm 
no arco superior e 0,9mm no arco inferior.  

(   ) O segundo período transitório é também 
conhecido como a “fase do patinho feio”, devido à 
abertura do diastema entre o incisivo lateral e o 
central.  

(   ) Ocorre um aumento na distância intercaninos na 
passagem da dentadura decídua para a 
permanente.  

(   ) Todo apinhamento primário tem regressão 
espontânea.  

 
A sequência correta, de cima para baixo é 

A) V, F, V, F. 
B) F, F, V, F. 
C) V, F, F, V. 
D) F, V, V, F. 
E) V, V, F, V. 

37. Em relação à terapia periodontal de suporte, assinale a 
alternativa correta. 

A) Durante a consulta para terapia periodontal de 
suporte, as medidas do exame clínico devem ser 
comparadas às medições prévias. 

B) Durante a terapia periodontal de suporte não há 
necessidade de novas tomadas radiográficas. 

C) Durante a terapia periodontal de suporte a única 
medida clínica que deverá ser repetida e 
comparada é a profundidade de sondagem. 

D) Durante a consulta para terapia periodontal de 
suporte, a placa bacteriana presente não deverá 
ser removida profissionalmente, o paciente deve 
ser reorientado quanto aos métodos de controle 
de placa. 

E) Durante a fase da terapia periodontal de suporte 
não deve ser indicado o tratamento com cirurgias 
para tratar a recorrência da doença. 
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38. Analise as afirmativas abaixo, indicando V quando for 
verdadeira ou F quando for falsa. 

(   ) O cisto ósseo traumático afeta principalmente 
jovens abaixo de 25 anos, sendo a área de 
molares e pré-molares inferiores mais afetada. 

(   ) A leucoplasia pilosa é caracterizada por 
projeções hiperqueratóticas brancas, não 
removíveis à raspagem, acometendo a  mucosa 
jugal bilateralmente.  

(   ) Grânulos de Fordyce são glândulas sebáceas 
ectópicas pouco comuns e diagnosticadas 
através de biópsia. 

(   ) A estomatite relacionada à prótese caracteriza-se 
como eritema crônico e edema da mucosa em 
contato com a superfície de adaptação da 
prótese, geralmente sem sintomatologia.  

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) V, F, V, F. 
B) F, F, V, F. 
C) V, F, V, V. 
D) F, V, V, F. 
E) V, F, F, V. 

39. Em relação ao tratamento não cirúrgico das doenças 
periodontais, assinale a alternativa correta. 

A) Os procedimentos básicos são definidos como 
toda forma de tratamento que visa a remoção dos 
fatores etiológicos locais das doenças 
periodontais. 

B) O procedimento de raspagem consiste em deixar 
a raiz livre de cemento acelular 

C) As curetas Gracey 11-12 são indicadas para 
raspagem das regiões posteriores nas faces 
vestibulares e linguais ou palatinas. 

D) Para pacientes com doenças infecto contagiosas 
o uso do aparelho de ultrassom está indicado na 
fase não cirúrgica da terapia. 

E) O procedimentos de desinfecção total da boca 
deve ser realizado em uma única sessão para 
evitar a recolonização bacteriana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. São considerados movimentos excursivos da 
mandíbula:  

1) relação central, máxima intercuspidação habitual, 
lateralidade direita e esquerda.  

2) protusão, lateralidade direita e esquerda, 
retrusão.  

3) retrusão, Máxima intercuspidação habitual e 
protusão.  

4) máxima intercuspidação habitual, relação central 
e protusão.  

 
Está(ão) incorreta(s), apenas: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




