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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

POLÍTICAS  PÚBLICAS 06 a 08 

LEI e ESTATUTO DA FEAES 09 a 10 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 11 a 30 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMIDADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 Caso qualquer equipamento venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado no envelope de guarda 

de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.

NOME DO CANDIDATO     
                   

                   

CIRURGIÃO DENTISTA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 1 a 5. 

 
Pensar é transgredir 

 
Não lembro em que momento percebi que 

viver deveria ser uma permanente reinvenção de nós 
mesmos — para não morrermos soterrados na poeira 
da banalidade embora pareça que ainda estamos 
vivos. 

Mas compreendi, num lampejo: então é isso, 
então é assim. Apesar dos medos, convém não ser 
demais fútil nem demais acomodada. Algumas vezes é 
preciso pegar o touro pelos chifres, mergulhar para 
depois ver o que acontece: porque a vida não tem de 
ser sorvida como uma taça que se esvazia, mas como 
o jarro que se renova a cada gole bebido. 

Para reinventar-se é preciso pensar: isso 
aprendi muito cedo. 

Apalpar, no nevoeiro de quem somos, algo 
que pareça uma essência: isso, mais ou menos, sou 
eu. Isso é o que eu queria ser, acredito ser, quero me 
tornar ou já fui. Muita inquietação por baixo das águas 
do cotidiano. Mais cômodo seria ficar com o 
travesseiro sobre a cabeça e adotar o lema 
reconfortante: "Parar pra pensar, nem pensar!" O 
problema é que quando menos se espera ele chega, o 
sorrateiro pensamento que nos faz parar. Pode ser no 
meio do shopping, no trânsito, na frente da tevê ou do 
computador. Simplesmente escovando os dentes.  

Ou na hora da droga, do sexo sem afeto, do 
desafeto, do rancor, da lamúria, da hesitação e da 
resignação. 

Sem ter programado, a gente pára pra pensar. 
Pode ser um susto: como espiar de um 

berçário confortável para um corredor com mil 
possibilidades. Cada porta, uma escolha. Muitas vão 
se abrir para um nada ou para algum absurdo. Outras, 
para um jardim de promessas. Alguma, para a noite 
além da cerca. Hora de tirar os disfarces, aposentar as 
máscaras e reavaliar: reavaliar-se. 

Pensar pede audácia, pois refletir é transgredir 
a ordem do superficial que nos pressiona tanto. 

Somos demasiado frívolos: buscamos o 
atordoamento das mil distrações, corremos de um lado 
a outro achando que somos grandes cumpridores de 
tarefas. Quando o primeiro dever seria de vez em 
quando parar e analisar: quem a gente é, o que 
fazemos com a nossa vida, o tempo, os amores. E com 
as obrigações também, é claro, pois não temos sempre 
cinco anos de idade, quando a prioridade absoluta é 
dormir abraçado no urso de pelúcia e prosseguir, no 
sono, o sonho que afinal nessa idade ainda é a vida. 

Mas pensar não é apenas a ameaça de 
enfrentar a alma no espelho: é sair para as varandas 
de si mesmo e olhar em torno, e quem sabe finalmente 
respirar. 

Compreender: somos inquilinos de algo bem 
maior do que o nosso pequeno segredo individual. É o 
poderoso ciclo da existência. Nele todos os desastres 
e toda a beleza têm significado como fases de um 
processo. 

Se nos escondermos num canto escuro 
abafando nossos questionamentos, não escutaremos 
o rumor do vento nas árvores do mundo. Nem 
compreenderemos que o prato das 
inevitáveis perdas pode pesar menos do que o dos 
possíveis ganhos. 

Os ganhos ou os danos dependem da 
perspectiva e possibilidades de quem vai tecendo a 
sua história. O mundo em si não tem sentido sem o 
nosso olhar que lhe atribui identidade, sem o nosso 
pensamento que lhe confere alguma ordem. 

Viver, como talvez morrer, é recriar-se: a vida 
não está aí apenas para ser suportada nem vivida, mas 
elaborada. Eventualmente reprogramada. 
Conscientemente executada. Muitas vezes, ousada. 

Parece fácil: "escrever a respeito das coisas é 
fácil", já me disseram. Eu sei. Mas não é preciso 
realizar nada de espetacular, nem desejar nada 
excepcional. Não é preciso nem mesmo ser brilhante, 
importante, admirado. 

Para viver de verdade, pensando e repensando 
a existência, para que ela valha a pena, é preciso ser 
amado; e amar; e amar-se. Ter esperança; qualquer 
esperança.  
Questionar o que nos é imposto, sem rebeldias 
insensatas mas sem demasiada sensatez. Saborear o 
bom, mas aqui e ali enfrentar o ruim. Suportar sem se 
submeter, aceitar sem se humilhar, entregar-se sem 
renunciar a si mesmo e à possível dignidade. 

Sonhar, porque se desistimos disso apaga-se 
a última claridade e nada mais valerá a pena. Escapar, 
na liberdade do pensamento, desse espírito de manada 
que trabalha obstinadamente para nos enquadrar, seja 
lá no que for. 

E que o mínimo que a gente faça seja, a cada 
momento, o melhor que afinal se conseguiu fazer. 
 
LUFT, Lya. Pensar é transgredir. Rio de Janeiro: 
Record, 2004. p.177-78. 

 

Questão 01  
 
Assinale a alternativa em que o conectivo destacado 
tem o mesmo valor semântico do conectivo destacado 
no enunciado: ―Apesar dos medos, convém não ser 
demais fútil nem demais acomodada.‖ 

 
(A) “Para reinventar-se é preciso pensar” 
(B) “[...] embora pareça que ainda estamos vivos.” 
(C) “Nem compreenderemos que o prato das 

inevitáveis perdas pode pesar menos do que o 
dos possíveis ganhos.” 

(D) “[...] quando menos se espera ele chega [...]” 
 

Questão 02  
 
Considere os enunciados abaixo: 
 

I. ―Isso é o que eu queria ser, acredito ser, 
quero me tornar ou já fui.‖ 
 

II. ―[...] mas como o jarro que se renova a 
cada gole bebido.‖ 
 

III. ―[...] pois não temos sempre cinco anos 
de idade [...]‖ 
 

IV. ―[...] como o jarro que se renova a cada 
gole bebido.‖ 

 
Os conectivos destacados apresentam, 
respectivamente, as noções de: 
 

(A) alternância – contraste – explicação – 
comparação. 

(B) alternância – contraste – conclusão – 
comparação. 

(C) adição – contraste – explicação – comparação. 
(D) alternância – contraste – explicação – causa. 

 
 
 

 
 

http://pensador.uol.com.br/frase/MjgzMzA0/
http://pensador.uol.com.br/frase/MjgzMzA0/
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Questão 03  
 
Assinale a alternativa cujo termo é equivalente ao 
destacado no enunciado: ―Sem ter programado, a 
gente pára pra pensar.‖ 

 
(A) ele 
(B) você 
(C) nós 
(D) ela 

 

Questão 04  
 
No texto Pensar é transgredir, Lya Luft mostra sua 
interpretação a respeito da vida, do cotidiano e utiliza, 
para isso, o gênero: 

 
(A) carta 
(B) conto 
(C) crônica 
(D) relato 
 

Questão 05  
 
Para a autora, ―pensar é transgredir‖ porque o 
pensamento faz com que o ser humano saia do seu 
ostracismo, do seu comodismo. Todas as alternativas 
abaixo comprovam essa afirmação, EXCETO: 

 
(A) ” Apesar dos medos, convém não ser demais 

fútil nem demais acomodada.” 
 

(B) “Pensar pede audácia, pois refletir é transgredir 
a ordem do superficial que nos pressiona 
tanto. “ 
 

(C) “Escapar, na liberdade do pensamento, desse 
espírito de manada que trabalha 
obstinadamente para nos enquadrar [...]” 
 

(D) “Mais cômodo seria ficar com o travesseiro 
sobre a cabeça e adotar o lema reconfortante 
[...]” 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Questão 06  
 
 e acordo com a  onstitui  o  ederal de      em seu 
artigo    , as a  es e servi os públicos de saúde 
integram uma rede regionali ada e hierarqui ada e 
constituem de um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes, EXCETO: 

 
(A) Centralização, com direção única do Governo 

Federal.  
 

(B) Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuí o dos 
serviços assistenciais. 
 

(C) Participação da comunidade. 
 

(D) Descentrali ação, com direção única em cada 
esfera de governo. 

 

Questão 07  
 
A respeito da participação da iniciativa privada na 
assistência à saúde, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) A assist ncia   saúde é restrita à iniciativa 

pública, não podendo, em nenhuma ocasião, a 

iniciativa privada participar da assistência à 
saúde. 
 

(B)   vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na 
assist ncia   saúde no País, salvo nos casos 
previstos em Lei. 
 

(C)   permitida a destinação de recursos públicos 
para au ílios ou subvenç es  s instituiç es 
privadas com fins lucrativos. 
 

(D) A lei disporá sobre as condiç es e os requisitos 
que facilitem a remoção de  rgãos, tecidos e 
subst ncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, bem como a coleta, 
processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados, podendo serem objetos de 
comercialização apenas os fluídos do corpo 
humano, como sangue, sémen etc. 

 

Questão 08  
 
  or amento da seguridade social destinará ao 
Sistema  nico de Saúde (SUS), de acordo com a 
receita estimada, os recursos necessários   reali a  o 
de suas finalidades, previstos em proposta elaborada 
pela sua dire  o nacional, com a participa  o dos 
 rg os da Previd ncia Social e da  ssist ncia Social, 
tendo em vista as metas e as prioridades estabelecidas 
na  ei de  iretri es  r amentárias. A respeito do 
Financiamento do Sistema Único de Saúde, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 

(A)  ão considerados de outras fontes de receita os 
recursos provenientes de alienaç es 
patrimoniais e rendimentos de capital. 
 

(B) As receitas geradas no  mbito do  istema  nico 
de  aúde       serão creditadas diretamente 
em contas especiais, movimentadas pela sua 
direção, na esfera de poder onde forem 
arrecadadas. 
 

(C) As atividades de pesquisa e desenvolvimento 
científico e tecnol gico em saúde serão co-
financiadas pelo  istema  nico de  aúde 
     , pelas universidades e pelo orçamento 
fiscal, além de recursos de instituiç es de 
fomento e financiamento ou de origem e terna e 
receita pr pria das instituiç es executoras. 
 

(D)  ão são consideradas como outras fontes de 
receita os recursos provenientes de ajuda, 
contribuiç es, doaç es e donativos. 

 

LEI e ESTATUTO da FEAES 

 

Questão 09  
 
 s rela  es de trabalho do pessoal da          
ser o as da  onsolida  o das  eis de  rabalho, 
aprovada pelo  ecreto- ei n .  .   , de    de maio de 
    , e a legisla  o trabalhista complementar, em 
regime de emprego. De acordo com o Estatuto da 
Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde 
de Curitiba – FEAES –, é CORRETO afirmar: 

 
(A) A rescisão do contrato de trabalho do pessoal 

da  undação admitido por processo seletivo 
público não poderá ocorrer por ato unilateral, 
sendo sempre precedido do devido processo 
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administrativo, garantida a ampla defesa do 
empregado. 
 

(B) Para atender necessidade temporária de 
interesse público, a  undação poderá contratar 
pessoal técnico, por pra o determinado de    
 do e  meses, mediante processo seletivo 
simplificado, podendo haver prorrogação, desde 
que o pra o total do contrato não ultrapasse 24 
(vinte e quatro meses). 
 

(C) Apenas e exclusivamente o combate a surtos 
epid micos e a atenção a situaç es de 
calamidade pública são considerados 
necessidades temporárias de interesse público 
que ensejam a contratação temporária de 
pessoal técnico mediante processo seletivo 
simplificado.  
 

(D)  s empregados da  undação não são 
equiparados aos servidores públicos para fins 
criminais, de improbidade administrativa e 
acumulação de cargos. 

 

Questão 10  
 
De acordo com a Lei Municipal nº. 13.663/2010, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A Fundação Estatal de Atenção Especializada 
em Saúde de Curitiba poderá desenvolver 
atividades de ensino, pesquisa e avaliação de 
tecnologias de saúde, podendo captar recursos 
financeiros para fomento e desenvolvimento de 
pesquisas e da educação permanente em saúde 
junto ao Poder Público e à iniciativa privada, 
mediante aprovação do Conselho Curador. 
 

(B) A Fundação Estatal de Atenção Especializada 
em Saúde de Curitiba se sujeitará às normas de 
fiscalização e controle previstos em seu estatuto 
e à supervisão da Secretaria Municipal da 
Saúde, para efeito de cumprimento de seus 
objetivos estatutários, harmonização de sua 
atuação com a política municipal de saúde e 
obtenção de eficiência administrativa. 
 

(C) O patrimônio da Fundação Estatal de Atenção 
Especializada em Saúde de Curitiba será 
constituído pelos bens móveis e imóveis que 
adquirir, os que lhe forem transferidos ou 
doados pelo Município de Curitiba, ou por outras 
pessoas jurídicas de direito público ou privado e 
por pessoas físicas. 
 

(D) Os serviços de saúde prestados diretamente 
pela Secretaria Municipal da Saúde que 
passarem a ser executados pela Fundação 
Estatal de Atenção Especializada em Saúde de 
Curitiba somente e exclusivamente poderão ser 
transferidos mediante Lei aprovada por 2/3 (dois 
terços) da Câmara Municipal e de iniciativa 
privativa do Prefeito Municipal. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 11  
 
As restaurações de resina composta foram 
inicialmente recomendadas com potencial substituto 
para o cimento de silicato, resina acrílica e 
restaurações metálicas após sua introdução no final 

dos anos 1960. Quanto às resinas compostas, assinale 
a alternativa INCORRETA: 

 

(A) O desempenho clínico das formulações originais 
era desapontador, estas eram polimerizadas 
quimicamente e seu uso restrito aos preparos 
cavitários em dentes anteriores. As partículas de 
carga eram amplas, irregulares e distribuídas de 
uma forma só, e o conteúdo de carga por peso 
era baixo. 
 

(B) Na tecnologia dos materiais, o termo compósito 
refere-se a um material multifásico formado pela 
combinação dos materiais que diferem em 
composição ou forma, permanecendo unidos, e 
mantendo suas identidades e propriedades. 
 

(C) Os compósitos mantêm uma interface entre 
seus componentes e agem em conjunto para 
fornecer características específicas ou 
sinérgicas melhoradas não obtidas por qualquer 
um dos componentes isolados. 
 

(D) A adição de cargas nos compósitos 
odontológicos piora significativamente suas 
propriedades físicas por meio da diminuição da 
resistência e reforço na matriz ao mesmo tempo 
em que aumenta o coeficiente de expansão 
carga linear. 

 

Questão 12  
 
O conceito de distância biológica é amplamente usado 
como referência clínica na avaliação das inter-relações 
periodontal-restauradora. A esse respeito, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 
 

(A) O periodonto é a unidade funcional básica que 
sustenta os dentes. Seus componentes incluem 
osso alveolar, ligamento periodontal, cemento, 
epitélio juncional e gengiva. Estes tecidos são 
interdependentes e existem em estado de 
homeostasia, em que a atividade celular normal 
permite a manutenção da saúde e fornece uma 
resposta de defesa aos insultos do ambiente. 
 

(B) As células do epitélio juncional são adaptadas 
por aderência à dentina ou periósteo pelo 
mecanismo conhecido como inserção 
desmossômica. Junções intercelulares são mais 
prevalentes no epitélio juncional do que no 
epitélio sulcular. 
 

(C) A gengiva é composta por tecido conjuntivo, 
coberto por uma camada epitelial que fornece 
uma barreira protetora contra insultos 
mecânicos, bacterianos e imunológicos. As 
fibras colágenas do tecido conjuntivo gengival 
inserem-se no periósteo do processo alveolar e 
no cemento radicular. 
 

(D) O epitélio juncional constitui a interface de união 
da camada epitelial à superfície dentária. Ela 
forma um colar de tecido epitelial ao longo da 
região dentária cervical e estende-se em direção 
apical da base do sulco até o nível da inserção 
conjuntiva. 

 

Questão 13  
 
Dentre os materiais a seguir, assinale a alternativa que 
NÃO representa um material de proteção ao complexo 
dentino pulpar: 
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(A) Hidróxido de Cálcio. 
(B) Amálgama. 
(C) Cimento de Ionômero de Vidro. 
(D) Vernizes cavitários. 

 

Questão 14  
 
As modificações que sofrem os dentes desde o início 
da formação até a sua erupção e oclusão nos arcos 
dentais estão intimamente relacionados à edificação e 
crescimento da face. Quanto à biogênese das 
dentições, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Como a deposição dentina sempre sucede à do 
cemento, esta se forma à custa da porção 
externa do saco dental, agregando células do 
epitélio interno do órgão do esmalte, que 
geralmente não desaparecem. 
 

(B) O órgão de esmalte é responsável pelo 
modelamento do dente (coroa e raiz) e pela 
produção do esmalte (função amelogenética), 
restrita à coroa. 
 

(C) Ao nível da borda livre do órgão do esmalte na 
fase de campânula, o epitélio interno une-se ao 
externo, formando a bainha de Hertwig, que 
guia a formação da raiz. 
 

(D) A bainha de Hertwig, em sua progressão, 
demarca, primeiramente, o perímetro que 
corresponde ao colo anatômico do dente. 

 

Questão 15  
 
Segundo MONDELLI et al., o estabelecimento do 
contorno cavitário para localizar o limite cervical do 
preparo deve ser executado com conceitos 
preventivos, tendo em mente fundamentos 
biomecânicos internos (relativo ao complexo dentina 
polpa) e externo (relativo ao periodonto). Assinale a 
alternativa CORRETA: 

 

(A) De acordo com os fundamentos biomecânicos, 
as cavidades modernas para amálgama 
permitem, a um só tempo, a eliminação da 
maior quantidade de tecido dental, com 
consequente maior proteção pulpar, menor 
resistência à fratura do dente e da restauração, 
conferindo menor durabilidade. 
 

(B) Hoje as ligas para amálgama são divididas em 
ligas convencionais, que possuem até 10% de 
Cu, ligas para amálgama com alto conteúdo de 
Cu, com mais de 20% de Cu. As ligas de 
amálgama convencionais podem ser de 
partículas em formato esferoidal ou em formato 
de limalha. Já as ligas para amálgama com alto 
teor de Cu podem ser encontradas na fase 
dispersa, contendo apenas um tipo de partícula, 
a esferoidal. 
 

(C) Quanto ao complexo periodontal, devem-se 
conhecer as dimensões do espaço biológico e 
respeitá-las durante a realização do preparo 
cavitário, para que ocorra uma correta 
adaptação das margens da restauração e 
consequentemente a manutenção da saúde 
periodontal. 
 

(D) O amálgama pode expandir-se ou contrair-se, 
dependendo de sua manipulação. Uma 
contração acentuada pode conduzir a pressões 
sobre a polpa, sensibilidade pós-operatória e a 

protrusão da restauração. Já uma contração 
acentuada pode conduzir a uma microinfiltração 
e cárie recidivante. 

 

Questão 16  
 
Atualmente, para permitir uma atuação realmente 
abrangente e visando à promoção de saúde por parte 
do dentista, é essencial conhecer o processo de 
desenvolvimento da doença cárie. 

 
I. Há muitos anos observamos que, apesar 

dos esforços em executar uma 
abordagem preventiva, a cárie dental 
ainda é a principal responsável pela 
perda dos dentes. Portanto, é necessário 
que o profissional inicialmente entenda o 
conceito de cárie e os mecanismos 
envolvidos na sua evolução a fim de 
evitar sua instalação, interferir na sua 
progressão ou reparar as suas sequelas, 
quando necessário. 
 

II. A cárie é resultado de um processo 
dinâmico em que a presença de micro-
organismos, na placa dental, que cobre 
alguns sítios específicos sobre a 
superfície do dente, pode levar a um 
distúrbio do equilíbrio entre a fase 
mineral do dente e o meio bucal 
circundante por meio da produção de 
ácidos pela microbiota. 
 

III. A cárie é produto direto da variação 
contínua do pH da cavidade oral, sendo o 
resultado de sucessivos ciclos de 
desmineralização e de reprecipitação de 
minerais presentes na saliva, como o 
cálcio e o fosfato, sobre a superfície 
dental. 
 

IV. O padrão de cárie dental é diferente de 
dente para dente e de superfície para 
superfície. 

 
Assinale a(s) alternativa(s) CORRETA(S): 

 
(A) I, III e IV. 
(B) Apenas I. 
(C) Todas. 
(D) I, II e III. 
 

Questão 17  
 
Com relação às técnicas radiográficas, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 

(A) As radiografias periapicais são ideais para a 
visualização e avaliação das condições 
coronárias, principalmente pela técnica da 
bissetriz, pois como o ponto de incidência é na 
coroa, não há superposição de estruturas. 
 

(B) A técnica interproximal é o método intrabucal 
mais utilizado em dentística restauradora, pois 
possibilita obter, em um mesmo filme, a imagem 
das coroas dentárias, dos terços cervicais das 
raízes, dos espaços interproximais e das cristas 
alveolares de um mesmo grupo de dentes, em 
uma projeção em que o dente e o filme estão 
quase paralelos. 
 

(C) Os exames periapicais são recomendados em 
dentes desvitalizados para verificar a presença 
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de lesões no ápice e, quando obturados, avaliar 
as condições de preenchimento com material 
radiopaco no conduto. 
 

(D) As radiografias panorâmicas são indicadas, de 
modo geral, quando o profissional julga 
necessária uma visão de conjunto dos dentes 
com as estruturas anatômicas próximas e, 
ainda, da conformação anatômica dos 
maxilares, mandíbula, articulações temporo-
mandibulares e possíveis ossificações dos 
ligamentos. 

 

Questão 18  
 
Com relação à gengivite, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 

(A) Alguns fatores não se mostram diretamente 
relacionados com a frequência da gengivite, 
entre eles, podemos citar o tabagismo, estresse, 
deficiências nutricionais, medicamentos, 
diabetes melitus, entre outros. 
 

(B) O termo gengivite refere-se à inflamação 
limitada aos tecidos moles que circundam os 
dentes, não incluindo os processos inflamatórios 
que se estendem à crista alveolar, ao ligamento 
periodontal, ou ao cemento. 
 

(C) A maioria dos casos de gengivite ocorre por 
higiene oral inadequada, que leva ao acúmulo 
de placa dental e cálculo. No entanto, outros 
fatores podem afetar a susceptibilidade da 
gengiva à flora microbiana normal da boca. 
 

(D) A frequência de gengivite é elevada em todas as 
faixas etárias. Perto da puberdade, há um 
período de aumento da suscetibilidade à 
gengivite com pico de incidência ocorrendo 
entre os 9 e 14 anos. 

 

Questão 19  
 
A periodontite crônica é a primeira causa de perda dos 
dentes em pacientes com mais de 35 anos de idade. 

 
I. A doença apresenta maior prevalência em 

homens, embora muito deste efeito esteja 
diretamente relacionado com a má 
higiene oral e poucas visitas ao dentista. 
 

II. A presença de periodontite coloca o 
paciente em risco para o aumento na 
prevalência ou maior gravidade de 
determinadas doenças sistêmicas. 
 

III. Um abscesso periodontal se origina 
frequentemente em uma área de lesão 
periodontal preexistente, sendo 
usualmente precipitado por alterações na 
flora subgengival, resistência do 
hospedeiro ou ambos. 
 

IV. Dentre os fatores frequentemente 
associados com formação de abscesso 
estão o fechamento da entrada da bolsa 
periodontal, envolvimento da furca ou 
diabetes. 

 
Assinale a(s) alternativa(s) CORRETA(S): 
 

(A) Nenhuma está correta. 
(B) I e III. 

(C) Todas. 
(D) I, III e IV. 

 

Questão 20  
 
Assinale a alternativa que se refere a uma solução de 
limpeza do complexo dentino pulpar a base de um 
material com pH altamente alcalino, comprovada 
propriedade em estimular a formação da dentina 
esclerosada/reparadora, indução da neoformação 
dentinária, além de proteger a polpa contra os 
estímulos termelétricos, e por isso deve ser usada 
para limpeza de cavidades profundas: 

 

(A) Solução da Dakin. 
(B) Solução de Milton. 
(C) Clorexidina. 
(D) Solução de Hidróxido de cálcio. 

 

Questão 21  
 
Dentre as alternativas a seguir, assinale a que 
apresenta a CORRETA relação de técnicas possíveis 
para a realização de frenectomia labial: 

 

(A) Excisão Simples, Curetagem, Técnica de 
Kazanjian Modificada. 

(B) Abrasão com Broca, Vestibuloplastia à Laser, 
Zetaplastia. 

(C) Excisão Simples, Zetaplastia, Vestibuloplastia 
com Epitelização Secundária. 

(D) Nenhuma das alternativas. 
 

Questão 22  
 
Sobre os analgésicos e anti-inflamatórios: 
 

I. Os corticosteroides (anti-inflamatórios 
esteroidais) atuam evitando a produção 
dos mediadores químicos do processo 
inflamatório, uma vez que inibem 
diretamente as enzimas cicloxigenases. 
 

II. São exemplos de anti-inflamatórios não 
esteroidais: ibuprofeno, diclofenaco 
potássico, celecoxib, nimesulida e 
cetoprofeno. 
 

III. Celecoxib, rofecoxib e lumiracoxib fazem 
parte dos anti-inflamatórios não 
esteroidais que, segundo o seu 
mecanismo de ação, são classificados em 
inibidores altamente seletivos da cox 2. 
 

IV. A grande limitação dos ainti-inflamatórios 
não esteroidais é não atuar sobre as 
enzimas lipoxigenases, permitindo desta 
forma a formação dos leucotrienos, que 
são importantes mediadores químicos no 
processo inflamatório. 

 
Assinale a(s) alternativa(s) CORRETA(S): 

 
(A) I, II e III. 
(B) Apenas II. 
(C) II, III e IV. 
(D) Todas. 
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Questão 23  
 
Qual procedimento é indicado após a intrusão 
traumática de um dente decíduo (o qual se deslocou em 
direção ao germe do permanente sucessor)? 
 

(A) Contenção rígida. 
(B) Proservação.  
(C) Extrusão ortodôntica. 
(D) Exodontia imediata. 

 

Questão 24  
 
Assinale a alternativa que contém a justificativa 
CORRETA para a cautela, ou até mesmo suspensão, 
da prescrição de Aspirina e alguns anti-inflamatórios 
não-esteroidais (AINES) para pacientes que estejam 
em uso de hipoglicemiantes orais: 
 

(A) Por conterem altas doses de glicose em sua 
composição, a Aspirina e os AINES podem levar 
o paciente a um estado de hiperglicemia grave. 
 

(B) Por possuírem altas taxas de ligação às 
proteínas plasmáticas, a Aspirina e alguns 
AINES podem deslocar as drogas 
hipoglicemiantes de seus sítios de ligação 
nessas proteínas. Dessa forma, causam um 
aumento do nível sérico de drogas 
hipoglicemiantes livres, potencializando seu 
efeito e podendo levar o paciente a um quadro 
de hipoglicemia de significância clínica.  
 

(C) Por serem drogas que competem pelo mesmo 
sítio de ligação, o uso concomitante de 
hipoglicemiantes orais e Aspirina/AINES leva a 
uma suspensão dos efeitos dessas drogas, 
causando ineficiência clínica. 
 

(D) Nenhuma das alternativas. 
 

Questão 25  
 
São ACIDENTES que podem ocorrer numa exodontia: 
 

(A) Fratura da tuberosidade, lesão a dentes do arco 
oposto, fratura da coroa dental, desgarramento 
de mucosa. 
 

(B) Desgarramento de mucosa, fratura radicular, 
alveolite, lesão de dentes vizinhos. 
 

(C) Fratura da coroa dental, fratura radicular, 
edemas, fratura de mandíbula. 
 

(D) Penetração de raiz no seio maxilar, abertura da 
cavidade nasal, infecção, fratura da coroa 
dental, desgarramento da mucosa, fratura de 
mandíbula, fratura da tuberosidade, fratura 
radicular. 

 

Questão 26  
 
Dentre os sais anestésicos citados a seguir, assinale a 
alternativa que contém um anestésico do TIPO ÉSTER: 
 

(A) Cloridrato de Lidocaína. 
(B) Cloridrato de Mepivacaína. 
(C) Cloridrato de Prilocaína. 
(D) Cloridrato de Procaína. 

 

 

 

Questão 27  
 
Dentre os exames laboratoriais citados a seguir, qual 
NÃO é indicado para a avaliação pré-operatória de um 
paciente com histórico de hemorragia? 
 

(A) TSH. 
(B) Contagem de plaquetas. 
(C) Tempo de Protrombina. 
(D) Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada. 

 

Questão 28  
 
No caso de pacientes gestantes, qual é o trimestre 
mais adequado para a realização de procedimentos 
cirúrgicos eletivos? 
 

(A) 1
o
 Trimestre. 

(B) 2
o
 Trimestre. 

(C) 3
o
 Trimestre. 

(D) Nenhum dos trimestres, estando os 
procedimentos cirúrgicos odontológicos 
completamente contraindicados em pacientes 
gestantes (mesmo que em caráter de urgência 
ou emergência). 

 

Questão 29  
 
Das técnicas anestésicas listadas a seguir, assinale a 
alternativa que contém uma técnica adequada para 
intervenções na mandíbula: 
 

(A) Técnica de Gow-Gates. 
(B) Técnica de Lindsay.  
(C) Técnica de Vazirani-Akinosi. 
(D) Todas estão corretas. 

 

Questão 30  

 
Assinale a alternativa que contém APENAS vias 
enterais de administração de fármacos: 
 

(A) Oral e percutânea. 
(B) Oral e retal. 
(C) Oral e intravenosa. 
(D) Subcutânea e intramuscular. 
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