PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA
EDITAL Nº 008/2015 - CONCURSO PÚBLICO
PROVA OBJETIVA
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

MATUTINO 05/07/2015
NÍVEL SUPERIOR

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu.
2. Assine seu cartão-resposta.
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita
depois de iniciada a prova.
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta
esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com
corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
6. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas.
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas), incluído o tempo para a realização da Prova
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início, sem
levar o caderno de provas.
10. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartãoresposta, somente 1h30min (uma hora e trinta) após o início da realização das provas.
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e
assinarem no lacre do referido envelope, atestando em ata que este foi devidamente lacrado.
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá,
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do
prédio.
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências.
BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir para responder às próximas cinco questões:
Língua portuguesa se adapta às circunstâncias e situações diárias
Pernambuco é um dos principais estados do Nordeste. Só no ano passado, 4,7 milhões turistas passaram pelo
estado, segundo dados da Secretaria de Turismo. Os visitantes vieram de vários lugares do país e de vários
sotaques e expressões. Entre os falantes do português, as variações linguísticas são notáveis, mas nada que
impeça a comunicação. No projeto Educação desta sexta-feira (28), o professor Vicente Santos falou sobre o
assunto.
“Eu costumo dizer que nós somos poliglotas na própria língua. Falamos a nossa língua de várias maneiras
diferentes, depende das circunstâncias. Se vou ao Rio Grande do Sul, já vou ouvir falar diferente na rua, as
pessoas têm uma linguagem própria, tem o “tchê”; em Minas, tem “uai”. Aqui, temos o “oxe”. Enfim, são variações
regionais que ocorrem em qualquer língua e na nossa também”, comentou o professor.
O importante é não se ter preconceito linguístico e admitir que há muitos falares na língua portuguesa. Por
exemplo, dependendo da situação, é preciso usar uma linguagem mais formal. “Um juiz já requer certa
formalidade. Existe um linguajar próprio. Você não vai se dirigir a um juiz como se dirige a um filho ou qualquer
coisa assim. Eles têm uma situação totalmente diferente”, ilustrou o veterinário Edvaldo de Araújo.
Outra situação em que a formalidade está presente é no tratamento entre um recepcionista de hotel e um
hóspede. A conversa normalmente é marcada pelo uso de “senhor” ou “senhora”. “A gente evita que o funcionário
traga para o seu dia a dia a linguagem praticada em sua casa. Então o atendimento do recepcionista que está
sempre em contato com o cliente tem que ser realmente o mais formal possível”, disse o gerente de hotel Sérgio
Paraíso.
O uso da linguagem deve ser feita como as regras de convivência, por exemplo. Para isso, é necessário ter bom
senso. “Eu costumo dizer que você não vai a um casamento de bermuda e camiseta e também não vai à praia de
paletó e gravata. Então existe a hora da formalidade e da informalidade”, contou o professor Vicente Santos.
No dia a dia também é possível perceber essas variações linguísticas. Na feira, a laranja cravo pode ser tangerina
ou mexerica. O aipim vira macaxeira; e a abóbora, jerimum. Na hora de escrever, geralmente as pessoas ficam
atentas à norma culta. “A gente procura colocar como se escreve mesmo, porque é mais correto. Você botar num
estabelecimento uma coisa errada fica até uma coisa esquisita”, disse a comerciante Bradini Torres.
Mas o que une o povo brasileiro, na verdade, é a norma culta. “Estou no Rio Grande do Sul e leio o jornal sem
nenhum problema, Entendo tudo. O gaúcho está no Recife, lê o nosso jornal e entende perfeitamente. Porque a
norma padrão está ali presente, ela nos une”, finalizou Vicente Santos.
Fonte:
http://g1.globo.com/pernambuco/vestibular-e-educacao/noticia/2014/08/lingua-portuguesa-se-adaptacircunstancias-e-situacoes-diarias.html. Acesso em: 25 maio 2015.
01. O texto trata das diversas formas de utilizar a língua portuguesa, bem como cita exemplos de variações
linguísticas em várias situações de uso. Quanto às informações presentes no texto, é correto afirmar que:
a) Já que temos uma norma culta/padrão, são inadequados outros usos da língua portuguesa em quaisquer
situações.
b) Apesar de haver variação linguística, o certo é usar a norma padrão em todas as situações, sob pena de não
sermos compreendidos.
c) Pessoas de baixa escolaridade e idosos cometem mais erros gramaticais, assim como os nordestinos.
d) A convivência vai dosar a quantidade de formalidade e informalidade na interação e se deve ter bom senso
para escolher a variação linguística mais adequada, de acordo com a situação.
02. O texto cita alguns exemplos de variação linguística em vários âmbitos. De acordo com o apresentado
no texto e seus conhecimentos, assinale a alternativa que relaciona corretamente as colunas:
I. Oxe, tchê
i. pronomes
II. Senhor, Senhora
ii. Sinônimos
III. Abóbora, jerimum
iii. Interjeições
a) I-iii; II-i; III-ii.
b) I-ii; II-iii; III-i.
c) I-iii; II-ii; III-i.
d) I-i; II-iii; III-ii.
03. Lê-se que o entrevistado afirma que o mais importante é não ter preconceito linguístico. De acordo
com essa afirmação, assinale a alternativa que apresenta sentença que a contradiz:
a) “O uso da linguagem deve ser feita como as regras de convivência, por exemplo”.
b) “Porque a norma padrão está ali presente, ela nos une”.
c) “A gente evita que o funcionário traga para o seu dia a dia a linguagem praticada em sua casa”.
d) “Os visitantes vieram de vários lugares do país e de vários sotaques e expressões”.
04. As figuras de linguagem são recursos utilizados para enriquecer a escrita de um texto e seu uso exige
conhecimento do autor e do leitor para que elas surtam o efeito de sentido pensado. Quanto ao tema,
assinale a alternativa que associa corretamente exemplo e figura de linguagem:
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a) Você não vai se dirigir a um juiz como se dirige a um filho: metáfora.
b) O uso da linguagem deve ser feita como as regras de convivência, por exemplo: eufemismo.
c) O importante é não se ter preconceito linguístico: antítese.
d) O aipim vira macaxeira: prosopopeia.
05. Sabemos que as funções sintáticas podem ser desempenhadas por orações inteiras, situação que
ocorre nos períodos compostos por subordinação, bem como as orações podem estar unidas sem relação
de dependência, como no caso dos períodos compostos por coordenação. Quanto ao tema, assinale a
alternativa que apresenta uma análise incorreta:
a) Eu costumo dizer que nós somos poliglotas na própria língua: oração subordinada substantiva subjetiva.
b) O gaúcho está no Recife, lê o nosso jornal e entende perfeitamente: período composto por coordenação.
c) A gente evita que o funcionário traga para o seu dia a dia a linguagem praticada em sua casa: oração
subordinada substantiva objetiva direta.
d) Se vou ao Rio Grande do Sul, já vou ouvir falar diferente na rua: oração subordinada adverbial condicional.
Leia o texto a seguir para responder às próximas três perguntas.

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://vozdeareiabranca.com.br/wpFonte:
content/uploads/2012/12/charge-denatal.jpg&imgrefurl=http://vozdeareiabranca.com.br/category/charges/&h=642&w=800&tbnid=DXLo9MoMibinMM:&
zoom=1&docid=2VHLjzgc5dLOEM&ei=elBbVaygFMaVNubXgaAN&tbm=isch&ved=0CD8QMygOMA4&biw=1366&
bih=653. Acesso em: 22 maio 2015.
06. Sabemos que a imprensa utiliza, com muito sucesso, a sátira para chamar a atenção dos leitores para
várias situações, inclusive cotidianas. O texto acima é bastante utilizado na mídia impressa e virtual, mas
se assemelha também a outros gêneros textuais. Trata-se de:
a) Uma caricatura.
b) Um cartum.
c) Uma tirinha.
d) Uma história em quadrinhos.
07. A ironia é um recurso que chama a atenção nesse gênero textual, conseguida, muitas vezes, a partir da
união entre o texto verbal e o não verbal. Na conversa entre as amigas, a ironia dá-se:
a) Pelo desconhecimento da joia por parte da amiga, que precisou pegar na mão da presenteada.
b) Pela forma com que foi pronunciada a última sentença do primeiro balão, causando ambiguidade.
c) Pela resposta presente no segundo balão, que não poderia ser proferida por não dizer respeito à pergunta feita
em nenhuma situação.
d) Pelo fato de a amiga não saber que a presenteada era casada.
08. De acordo com as normas que regem a pontuação e sua obrigatoriedade para identificar funções
sintáticas específicas, há erro na sentença representada na alternativa:
a) Nossa amiga!
b) É diamante?
c) Não...
d) Do meu marido mesmo!
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RACIOCÍNIO LÓGICO
09. Assinale alternativa que possua um argumento válido.
a) Premissas: Todos os atletas gostam de jogar futebol.
Pedro não é atleta.
Conclusão: Portanto, Pedro não gosta de jogar futebol.
b) Premissas: Todos os atletas praticam exercícios físicos diariamente.
Mateus pratica exercício físico diariamente.
Conclusão: Portanto, Mateus é um atleta.
c) Premissas: Se um jovem é atleta, então ele é inteligente.
Caio não é atleta.
Conclusão: Portanto, Caio não é inteligente.
d) Premissas: Todos os atletas são saudáveis.
Nenhuma pessoa saudável é fumante.
Conclusão: Portanto, nenhum atleta é fumante.
10. Numa pesquisa sobre tinta para coloração de cabelos, foram entrevistadas 500 mulheres. Dessas, 70
nunca haviam utilizado nenhum tipo de tinta, 250 já haviam utilizado tinta da cor castanha e 350 já haviam
utilizado tintura da cor loira. Quantas mulheres haviam utilizado somente uma cor de tinta?
a) 100
b) 260
c) 430
d) 600
11. Analisando a sucessão: 11, 28, 327, 464, ___. Podemos concluir que o próximo termo dela será:
a) 525
b) 601
c) 791
d) 5125
12. Se não danço zumba, danço axé. Se estou triste, danço zumba. Se danço zumba, não estou triste. Se
não estou triste, não danço axé. Logo,
a) Danço zumba, estou triste e não danço axé.
b) Não danço zumba, estou triste e danço axé.
c) Danço zumba, não estou triste e não danço axé.
d) Não danço zumba, estou triste e não danço axé.
13. Considere as seguintes proposições:
I. Nenhum cachorro é um animal racional.
II. Raul é um ser humano.
III. Todos os seres humanos são animais racionais.
Com base somente nas três proposições dadas e supondo-as verdadeiras, podemos afirmar que:
a) Raul é um animal racional.
b) Alguns cachorros são animais racionais.
c) Alguns cachorros são seres humanos.
d) Raul é um cachorro.
CONHECIMENTOS GERAIS
De acordo com o que dispõe o Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de
Miguel Pereira/RJ, responda às próximas três questões.
14. O art. 2º da Lei nº 1.759, de 10 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a organização do Regime de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Miguel Pereira/RJ, estabelece: “O Regime de
Previdência
Social
dos
Servidores
Públicos
do
Município
de
Miguel
Pereira,
______________________________, será mantido pelo Município, ___________________________________
e pelos seus segurados ativos, inativos e pensionistas nos termos desta Lei”.
Marque a alternativa que completa corretamente o referido artigo.
a) de caráter contributivo e de filiação obrigatória / através dos órgãos do Poder Executivo, inclusive pelas suas
autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Município
b) de caráter contributivo e de filiação obrigatória / através dos órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo,
inclusive pelas suas autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Município
c) de caráter contributivo e de filiação obrigatória / será gerido por uma diretoria composta por representantes dos
Poderes Legislativo e Executivo
d) de caráter contributivo e de filiação opcional / através dos órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, inclusive
pelas suas autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Município
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15. Atribua C para as assertivas corretas e E para as erradas, depois assinale a alternativa verdadeira.
( ) Permanece filiado ao regime previdenciário de que trata a Lei nº 1.759/2001, na qualidade de segurado,
o servidor ativo titular de cargo efetivo que estiver cedido para outro órgão ou entidade da Administração
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
( ) Na hipótese de licenças ou ausências que importem em redução da base de cálculo das contribuições
do servidor, considerar-se-á o valor que lhe seria devido caso não se verificassem as licenças ou
ausências, na forma do disposto no art. 13 da Lei nº 1.759/2001.
( ) Na hipótese de acúmulo legal de cargos, o tempo de contribuição referente a cada cargo será
computado isoladamente, sendo permitida a contagem do tempo anterior a que se refere o art. 14 da Lei nº
1.759/2001, para os dois cargos.
a) C, C, E.
b) C, C, C.
c) E, C, C.
d) C, E, C.
16. O regime de previdência social de que trata a Lei nº 1.759/2001 compreende as seguintes prestações,
quanto ao segurado:
1. Aposentadoria por invalidez;
2. Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição;
3. Aposentadoria voluntária por implemento de idade;
4. Aposentadoria compulsória;
5. Pensão por desaparecimento ou ausência do segurado.
É correto que se apresenta apenas nos itens:
a) 2, 3 e 5.
b) 2, 4 e 5.
c) 1, 2, 3 e 4.
d) 1, 4 e 5.
Conforme a Lei Complementar nº 038, de 28 de janeiro de 1998, que dispõe sobre a Reforma do Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Miguel Pereira/RS, responda às próximas três questões.
17. Analise as alternativas e aponte a correta.
a) O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade do Prefeito Municipal.
b) Progressão é a passagem do servidor de um nível para o seguinte dentro da mesma categoria e mesmo cargo.
c) Se julgado incapaz para o serviço público, o servidor será exonerado.
d) A mudança do servidor de um grau a outro far-se-á por merecimento e antiguidade, de acordo com o que
dispuser o Plano de Cargos e Carreiras Municipal.
18. Qual alternativa completa respectivamente as lacunas?
A posse ocorrerá no prazo de ______dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogados por
mais ______ dias, a requerimento do interessado.
a) trinta / quinze
b) quinze / quinze
c) quinze / sete
d) trinta / trinta
19. Analise as assertivas e marque a alternativa correta.
1. A Progressão Funcional de uma referência para outra ocorrerá conforme dispuser o Plano de Cargos e
Carreiras Municipal, desde que atendidos, concomitantemente os seguintes requisitos: a) a cada cinco
anos de efetivo exercício no mesmo nível do cargo ocupado pelo servidor; obtenção de graus máximos na
Avaliação de Desempenho durante o período referido no requisito anterior.
2. Configurará abandono de cargo, apurado mediante inquérito administrativo, a não assunção do
exercício do cargo no prazo legal, salvo em caso de doença comprovada por junta médica oficial.
3. A apuração do tempo de serviço será feita em meses, que serão convertidos em anos.
a) São verdadeiros os itens 1, 2 e 3.
b) São verdadeiros os itens 1 e 2, somente.
c) É verdadeiro o item 2, somente.
d) É verdadeiro o item 3, somente.
20. À luz da Lei Orgânica do Município de Miguel Pereira/RJ, atribua C para a assertiva certa e E para a
errada e marque a alternativa verdadeira.
( ) É uma competência privativamente da Câmara Municipal tomar e julgar as contas do Prefeito,
deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, no prazo de, no máximo, trinta dias de seu
recebimento.
( ) Os Vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do Município, por suas
palavras, opiniões e votos.
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( ) O Vereador poderá licenciar-se para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que o
afastamento não ultrapasse noventa dias por sessão legislativa.
( ) O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Solicitada a urgência,
a Câmara deverá manifestar-se em até quinze dias, dada a relevância da matéria.
a) E, C, E, E.
b) C, E, C, C.
c) C, C, E, E.
d) C, C, C, C.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O movimento da arcada dentária é possível graças à articulação têmporo-mandibular e ele se realiza
pela ação dos músculos inseridos na mandíbula. A articulação têmporo-mandibular apresenta todos os
caracteres de uma verdadeira articulação, sendo formada de corpos articulares recobertos de cartilagem,
membrana sinovial e cavidade articular. Existem três partes articuladas em cada ATM: o processo condilar
da mandíbula, a fossa mandibular e o tubérculo articular do osso temporal e o disco articular (interposto
entre as partes ósseas). Essas partes são envolvidas por uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso. Com
relação ao tubérculo articular, assinale a alternativa incorreta:
a) É uma barra ou crista óssea transversa.
b) O revestimento do tecido conjuntivo espessado é irrigado por vasos sanguíneos e possui nervos.
c) Sua superfície é acolchoada ou revestida por uma camada mais espessa de tecido conjuntivo fibroso.
d) A parte funcional mais espessa do revestimento fica na porção póstero-inferior do tubérculo articular.
22. Cada germe dentário que se originou na lâmina dentária passa por uma série de modificações
morfológicas. As diferentes fases do desenvolvimento, que determinam as modificações do que será o
dente e suas estruturas de suporte, ocorrem, muitas vezes, de forma concomitante. À medida que ocorre o
desenvolvimento do órgão do esmalte até a fase de campânula, o epitélio interno do órgão do esmalte se
diferencia em células altas com mais ou menos 40 micrômetros de altura e 7 micrômetros de diâmetro, que
recebem o nome de pré-ameloblastos. De acordo com a sua função e a sucessão de fases pelas quais
passam os ameloblastos, o processo de amelogênese é dividido em diferentes fases.
A fase que acontece no início do estágio de campânula e principalmente porque as células do epitélio
interno param a divisão nas regiões das futuras cúspides e borda incisiva, causando uma dobra no
epitélio, que vai determinar a futura anatomia da coroa dos dentes.
Essa fase é denominada de:
a) Fase de diferenciação
b) Fase de maturação
c) Fase secretora
d) Fase morfogenética
23. A anatomia dentária é a parte da anatomia humana que estuda o órgão dentário, bem como os tecidos
em que ele está inserido. A dentadura decídua é composta de 20 dentes divididos em dois arcos, sendo 8
incisivos, 4 caninos e 8 molares. São características anatômicas dos dentes decíduos, exceto:
a) A profundidade do esmalte é menor e mais grosso que nos dentes permanentes.
b) As superfícies vestibulares e linguais dos molares decíduos são mais planas na depressão cervical do que as
dos molares permanentes.
c) Os dentes decíduos têm margem e sulcos cervicais mais pronunciados, especialmente na face vestibular dos
molares decíduos.
d) Nos dentes decíduos recém-erupcionados, as cúspides tendem a ter pontas mais afiladas.
24. Os dentes são órgãos mineralizados que se encontram implantados em osso próprio, ossos alveolares
dispostos em fileiras (superior e inferior) formando, assim, as arcadas. Morfologicamente, os dentes
dividem-se em quatro partes: esmalte, dentina, cemento e polpa. Com relação à polpa dental, assinale a
alternativa incorreta:
a) Ocupa a cavidade pulpar, que tem a forma idêntica à da coroa na sua porção mais externa.
b) Constitui-se no elemento renovador da dentina através das células chamadas odontoblastos.
c) Constituída por trabéculas ósseas.
d) Começa no ápice radicular (pelo forame apical).
25. A erupção dentária é uma expressão que o cirurgião dentista usa para se referir ao momento no qual o
dente irrompe na cavidade bucal. Ela é composta por várias fases.
A fase que corresponde ao deslocamento do germe dentário a partir da sua posição inicial na cripta óssea
até sua penetração na mucosa oral. Como o deslocamento se realiza dentro dos ossos da maxila e da
mandíbula, a formação e reabsorção seletivas das paredes da cripta óssea constituem os principais
eventos dessa fase. Durante essa fase ocorrem alterações significantes de desenvolvimento, que incluem
a formação das raízes, do ligamento periodontal e do epitélio juncional.
Essa fase denomina-se de:
a) Erupção pós-oclusal
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b) Erupção intra-óssea
c) Pré-eruptiva
d) Penetração na mucosa
26. A anatomia dentária é a parte da anatomia humana que estuda o órgão dentário, que, por sua vez, faz
parte do aparelho mastigador. Os dentes em conjunto desempenham as funções de mastigação, proteção
e sustentação de tecidos moles relacionados, auxiliam na articulação das palavras e são um importante
fator na estética da face.
Com relação à nomenclatura empregada na anatomia dental, a “Saliência na face lingual dos dentes
anteriores, junto ao colo (no terço cervical). Representa vestígio de cúspide lingual”, denomina-se:
a) Ápice
b) Ameia
c) Cíngulo
d) Desmodonto
27. O segundo molar superior decíduo lembra muito o primeiro molar superior permanente, exceto pelo
seu tamanho menor. Essa característica refere-se ao isomorfismo entre esses molares. Por uma vista
lingual, esse dente apresenta duas cúspides, uma distal e outra mesial, além de um tubérculo. Este
tubérculo é localizado no lado mesial e geralmente é pouco desenvolvido. Como este tubérculo é
conhecido?
a) Tubérculo de Carabelli
b) Tubérculo de Zuckerkandl
c) Tubérculo de Fonnes
d) Tubérculo de Zukemberg
28. Para o restabelecimento anatomofuncional da dentição decídua é necessário o prévio conhecimento
dos detalhes anatômicos originais desses dentes. Com relação ao incisivo central superior decíduo,
assinale a alternativa incorreta:
a) As faces proximais são triangulares, sendo a superfície distal menor e mais convexa que a mesial.
b) A borda incisal apresenta o ângulo distoincisal arredondado.
c) A coroa apresenta o diâmetro mesiodistal maior que o comprimento cervicoincisal.
d) A face vestibular é côncava nos dois sentidos.
29. A radiografia periapical representa a técnica intraoral designada para mostrar os dentes
individualmente e os tecidos em torno do ápice. Cada imagem normalmente mostra de dois a quatro
dentes e fornece informações detalhadas sobre os dentes e o osso alveolar adjacente. Duas técnicas de
radiografia periapical foram desenvolvidas. Assinale a alternativa correta que representa uma dessas
técnicas.
a) Técnica bitewing
b) Técnica da bissetriz
c) Técnica lateral oblíqua
d) Técnica de Stilman
30. Biossegurança pode ser definida como o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização
ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento,
tecnologia e prestação de serviço, visando à saúde do homem, dos animais, à preservação do meio
ambiente e à qualidade dos resultados. A partir do momento em que o cirurgião-dentista atende e
manipula seus pacientes com instrumentos e equipamentos no consultório ou em ambiente cirúrgico,
existe a possibilidade da contaminação. Portanto, todo o profissional, bem como o pessoal auxiliar, deve
estar informado e treinado para empregar as técnicas e os procedimentos que visam ao respeito pela
chamada cadeia asséptica e à bioproteção.
Com relação à terminologia utilizada em biossegurança, “A destruição de alguns microrganismos
patógenos, não necessariamente eliminando os esporos. É aplicada nos pisos, paredes, superfícies dos
equipamentos, móveis hospitalares e utensílios sanitários”, é denominada:
a) Desinfecção
b) Degermação
c) Desinfestação
d) Antissepsia
31. A cárie dentária não se restringe apenas à presença de cavidades nas superfícies dentárias. É uma
doença multifatorial, cujos sinais aparecem em função de uma alteração causada no processo de
desmineralização e remineralização dos tecidos dentários, ocasionada por mudanças dinâmicas nas
propriedades do biofilme dental. Isso resulta em uma cascata de eventos que leva à desmineralização
dental e início da formação da lesão de cárie. A lesão na dentina inicia-se quando a lesão em esmalte
atinge que região?
a) A junção amelodentinária.
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b) O terço médio do esmalte.
c) A porção radicular do dente.
d) A camada subsuperficial do esmalte.
32. A prótese total é uma área da Odontologia bastante complexa, pois o paciente totalmente edêntulo fica
com todo o sistema estomatognático comprometido pela perda de todas as referências, como suporte e
posicionamento muscular, dimensão vertical, função mastigatória, estética facial, enfim a saúde geral
como um todo, afetando sensivelmente seu estado psicológico. Ela pode ser classificada, em relação a
sua confecção, de 3 maneiras. Assinale a alternativa que não representa uma dessas maneiras:
a) Superior: somente executada na maxila e articulada com os dentes naturais inferiores.
b) Duplas: executadas na maxila e mandíbula simultaneamente.
c) Inferior: somente executada na mandíbula e articulada com os dentes naturais superiores.
d) Hemiarca: executada somente no hemi-arco da maxila ou da mandíbula.
33. A prótese dentária é uma especialidade que resulta da harmoniosa combinação das leis cientificas com
os princípios da arte e é regida pelas leis biomecânicas, cujas causas e efeitos se entrelaçam com as
demais ciências afins para formar as teorias e os princípios. Tem por finalidade restaurar a função, a
estética, o conforto e a saúde do paciente. Assinale a alternativa que não representa um dos objetivos da
prótese dentária:
a) Restabelecer a função mastigatória.
b) Manter a injúria bucal e geral.
c) Preservar a integridade do arco dental.
d) Melhorar a estética e o conforto.
34. Os traumatismos em dentes decíduos ou permanentes constituem um problema grave, podendo ser
considerados, verdadeiramente, uma situação de urgência especial. A classificação dos diferentes tipos
de traumatismos dentários, além de auxiliar no diagnóstico, oferece uma ótima orientação para o
tratamento e prognóstico.
Um pequeno traumatismo às estruturas do suporte do dente, sem aumento de mobilidade ou
deslocamento anormal. Ao exame clínico, o dente pode se apresentar ligeiramente sensível à percussão
vertical e horizontal, porém, sem a presença de hemorragia no nível da gengiva marginal. Esta lesão é
denominada de:
a) Trinca ou fratura incompleta de esmalte
b) Concussão
c) Fratura de esmalte e dentina
d) Fratura radicular
35. Os instrumentos e os materiais necessários para a realização da prática anestésica odontológica são:
a seringa, as agulhas anestésicas, tubetes anestésicos e material auxiliar. As agulhas anestésicas são
descartáveis, divididas nos seguintes tipos: longas, curtas e extra-curtas. Todas as agulhas são divididas
basicamente em 4 partes. Assinale a alternativa que não representa uma das partes das agulhas
anestésicas.
a) Êmbolo
b) Bisel
c) Haste
d) Canhão
36. Para iniciar a confecção das peças metálicas em prótese fixa, é necessário respeitar alguns requisitos
durante a ceroplastia e a escultura. São princípios fundamentais a serem seguidos durante a ceroplastia e
a escultura em prótese fixa, exceto:
a) A ceroplastia deve abranger todo o preparo, isto é, até seu limite.
b) Observar-se um perfeito contorno anatômico (proximal, vestibular, lingual ou palatino, cervical e oclusal).
c) Restituir-se perfeitamente as áreas de contato e ameias, para proteção do periodonto.
d) Cristas marginais devem estar em altura mais elevadas dos dentes contíguos.
37. A partir do aparecimento da resina composta, nenhum material restaurador recebeu tanta atenção e
continua a ter uma importância crescente para o clínico. A formulação geral das resinas compostas inclui:
matriz polimérica, partículas de carga e agente de união. Assinale a alternativa que não representa um dos
requisitos que a resina composta deve possuir:
a) Fácil inserção.
b) Alta contração de polimerização.
c) Resistentes à fratura.
d) Altamente radiopacas.
38. Manter a integridade da saúde bucal é um dos principais objetivos da Odontologia. Um dos passos
importantes na recuperação protética é a moldagem que deve ser a cópia fiel da região da boca dos
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pacientes que irá receber os diferentes recursos protéticos. A moldagem pode ser anatômica e funcional.
Após sua presa ou endurecimento, duas classes de materiais de moldagem podem ser distinguidas:
elásticos e anelásticos. São materiais de moldagem elásticos, exceto:
a) Polissulfeto
b) Poliéter
c) Godiva
d) Alginato
39. O Código de Ética Odontológica, aprovado pela Resolução CFO-42, de 20 de maio de 2003, alterado
pela Resolução CFO-71, de 6 de junho de 2006, 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. Estabelece, no Capítulo III: Dos Deveres fundamentais, Art. 5º, que
constituem deveres fundamentais dos profissionais e entidades de Odontologia os seguintes, exceto:
a) Exercer a profissão mantendo comportamento digno.
b) Promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania, independentemente de
exercer a profissão no setor público ou privado.
c) Deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor, assim como
ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência.
d) Manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnico-científicos e culturais, necessários ao pleno
desempenho do exercício profissional.
40. O Código de Ética Odontológica estabelece, no seu Capítulo V: Do relacionamento, Seção I: Com o
paciente, Art. 7º, que constitui infração ética, exceto:
a) Discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer pretexto.
b) Exagerar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica.
c) Deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas do tratamento.
d) Resguardar o segredo profissional.
RASCUNHO
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