
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ/RS 
EDITAL Nº 01/2015 - CONCURSO PÚBLICO 
                                                                                                                                             VESPERTINO 13/09/2015 
PROVA OBJETIVA – OPÇÃO 2                                                                              NÍVEL SUPERIOR  
 
CARGO: ODONTÓLOGO 
 
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 cartão-
resposta, 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! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto a seguir e, depois, responda às questões apresentadas. 
 
 O brasileiro é um pecador incontrolável. Famoso pelo “jeitinho” com que lida com temas delicados, pelo já 
crônico desrespeito às instituições e tido como “corpo mole”, ele comete diariamente “pecados” que já se tornaram 
folclore [...]. 
 Uma espécie de síntese de todos os “pecados”, o jeitinho brasileiro presta-se à interpretação em vários 
níveis. Apesar de veementemente repudiado pela publicitária Christina Carvalho Pinto, vice-presidente nacional de 
criação da Norton Publicidade, encarregada de criar anúncio para o tema, o jeitinho é interpretado de forma mais 
branda por antropólogos e sociólogos, que, apesar de se dizerem contra essa forma de interferência, não são tão 
rígidos ao condená-la. 
 “Sou a favor da luta pela cidadania sem jeitinhos, mas em algumas questões esse jeitinho ameniza uma 
situação difícil”, afirma o antropólogo Edward MacRae. Opinião que certamente contraria o que pensa Christina 
Carvalho Pinto: “Por trás do jeitinho está insinuado todo o processo de corrupção que assola o país”. 

(Folha de São Paulo, 3 jul.1988.) 
 

01. No texto, há duas opiniões citadas de forma explícita a respeito do “jeitinho” brasileiro. Escolha a 
alternativa cuja afirmativa esteja correta quanto ao conteúdo dessas opiniões. 
a) Edward MacRae é totalmente contra o “jeitinho”, já Christina Carvalho Pinto é parcialmente a favor. 
b) Christina Carvalho Pinto é radicalmente contra o “jeitinho”, ao passo que Edward MacRae faz concessões. 
c) Em ambas as opiniões, há argumento favorável ao “jeitinho”. 
d) Tanto Edward MacRae como Christina Carvalho Pinto são totalmente contrários ao “jeitinho” em quaisquer 
situações. 
 
02. Escolha a alternativa em que a palavra retirada do texto precede sua respectiva e correta justificativa 
de acentuação gráfica. 
a) “é” – oxítona terminada em e. 
b) “incontrolável” – paroxítona terminada em ditongo. 
c) “já” – oxítona terminada em a. 
d) “crônico” – todas as proparoxítonas são acentuadas. 
 
03. Escolha a alternativa que apresenta a justificativa correta das duas ocorrências, no texto, de emprego 
do sinal indicativo de crase. 
a) Há crase sempre que o termo regente exigir a preposição a e o termo regido admitir o artigo a(s). 
b) Há crase diante de nomes de lugar se o termo regente exigir a preposição a e o termo regido admitir a 
anteposição do artigo a(s). 
c) O a inicial das expressões adverbiais, prepositivas e conjuntivas formadas por palavras femininas deve receber 
o acento grave. 
d) Pode ou não ocorrer crase diante de pronomes possessivos femininos. 
 
04. Considerando as palavras mencionadas em cada alternativa, escolha aquela em que não há 
correspondência entre o número de fonemas e o de letras. 
a) “brasileiro”; “sociólogos”. 
b) “pecador”; “crônico”. 
c) “incontrolável”; “interpretação”. 
d) “Famoso”; “comete”. 
 
05. Escolha a alternativa que apresenta, de forma coerente com o texto, o significado da expressão “corpo 
mole”, que se origina da expressão dicionarizada fazer corpo mole. 
a) Pessoa que foge ou tenta fugir, mais ou menos manhosamente, ao atendimento de um pedido ou ao 
cumprimento de obrigação. 
b) Pessoa que entra em um negócio, no gozo de uma vantagem qualquer, sem despender dinheiro. 
c) Pessoa que está imune de perigos como tiro, facada, etc., graças a amuletos e mandingas. 
d) Pessoa que se livra de trabalhos ou complicações. 
 
06. A pontuação é de grande importância no processo de construção de sentidos no texto. Escolha a 
alternativa abaixo em que todos os sinais de pontuação mencionados são apenas aqueles empregados no 
texto. 
a) Vírgula, ponto de exclamação, aspas, ponto-final, travessão. 
b) Vírgula, travessão, ponto-final, dois-pontos, colchetes. 
c) Travessão, ponto-final, ponto-e-vírgula, dois-pontos, parênteses. 
d) Vírgula, ponto-final, dois-pontos, aspas, colchetes. 
 
07. Assinale a alternativa em que todas as palavras sublinhadas pertencem à classe gramatical 
mencionada. 
a) “O brasileiro é um pecador incontrolável.” (Artigo). 



3 

 

b) “Famoso pelo “jeitinho” com que lida com temas delicados, pelo já crônico desrespeito às instituições e tido 
como “corpo mole”, ele comete diariamente “pecados” que já se tornaram folclore [...].” (Adjetivo). 
c) “Uma espécie de síntese de todos os “pecados”, o jeitinho brasileiro presta-se à interpretação em vários níveis.” 
(Advérbio). 
d) “Apesar de veementemente repudiado pela publicitária Christina Carvalho Pinto, vice-presidente nacional de 
criação da Norton Publicidade, encarregada de criar anúncio para o tema, o jeitinho é interpretado de forma mais 
branda por antropólogos e sociólogos, que, apesar de se dizerem contra essa forma de interferência, não são tão 
rígidos ao condená-la.” (Conjunção). 
 
08. Além do grau normal, o substantivo pode apresentar-se no grau aumentativo e no grau diminutivo. No 
texto, temos a ocorrência de um substantivo empregado no diminutivo, a palavra “jeitinho”. Analise as 
afirmações abaixo e escolha a correta. 
a) A indicação do grau do substantivo foi feita analiticamente. 
b) No texto, o diminutivo não dá a ideia de diminuição, é, portanto, um diminutivo formal. 
c) Nesse caso, o sufixo -inho foi empregado com valor pejorativo. 
d) Nesse caso, o sufixo -inho foi empregado com valor afetivo. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO  
09. Quatro irmãos, Diogo, Cleber, Bruno e André, estão jogando figurinhas. São 20 figurinhas diferentes. 
Cada figurinha possui uma cor entre as cores laranja, lilás, rosa e roxo, e um número, de 1 a 5. Cada irmão 
retirou cinco figurinhas, de modo que todas as figurinhas foram distribuídas entre eles. Diogo afirmou ter 
quatro figurinhas com o mesmo número; Cleber afirmou ter as cinco figurinhas roxas; Bruno afirmou ter 
as cinco figurinhas que começam com a letra “r” e André afirmou ter duas figurinhas de um número e três 
figurinhas de outro número. Sabe-se que apenas um dos irmãos está mentindo. Quem fez a afirmação 
falsa foi: 
a) André 
b) Bruno 
c) Cleber 
d) Diego 
 

10. Considere a sucessão An definida por . É correto afirmar que a soma dos quatro 

primeiros termos dessa sucessão é igual a: 
a) 1 
b) 2 
c) 9 
d) 20 
 
11. Se Ana é alta, então Bia não é paulista. Ou Bia é paulista ou Clara é mineira. Se Dani não é rica, então 
Ana é alta. Ora, nem Clara é mineira nem Edna é professora. Logo: 
a) Dani é rica e Bia é paulista. 
b) Clara é mineira ou Ana é rica. 
c) Ana é alta e Dani é rica. 
d) Se Bia é paulista, Ana é alta. 
 
12. Hudson possui 132 pacotes de figurinhas. Em cada pacote há no mínimo 36 e no máximo 48 figurinhas. 
O número de pacotes com o mesmo número de figurinhas é, pelo menos, igual a: 
a) 8 
b) 9 
c) 10 
d) 11 
 
13. Num grupo de 120 estudantes, sabe-se que 60% deles gostam de Geografia, que 5/8 gostam de 
História, e que a vigésima parte deles não gosta de Geografia nem de História. Assinale a alternativa 
correta: 
a) 31 estudantes gostam de Geografia e História. 
b) 37 estudantes gostam de Geografia e História. 
c) 47 estudantes gostam apenas de Geografia. 
d) 50 estudantes gostam apenas de História. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
14. Em conformidade com o disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 
Giruá/RS, atribua V (verdadeiro) o u F (falso) aos seguintes itens e assinale a alternativa correta.   
( ) A nomeação em caráter efetivo obedecerá à ordem de classificação dos candidatos no concurso 
público, não sendo facultado ao nomeando optar por passar ao final da lista. 
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( ) A prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por expressa determinação da autoridade 
competente, mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição, ou de ofício. 
( ) Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.  A recondução decorrerá 
de: falta de capacidade e eficiência no exercício de outro cargo de provimento efetivo e reintegração do 
anterior ocupante. 
( ) O exercício de atividade em condições de insalubridade, assegura ao servidor a percepção de um 
adicional respectivamente de trinta, vinte, ou dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, 
médio e mínimo. 
a) V, F, V, F. 
b) F, V, V, V. 
c) F, V, F, V. 
d) V, V, V, V. 
 
15. Através dos seus eixos, das suas ações e dos agentes envolvidos, o Plano Municipal para a Infância e 
a Adolescência do Município de Giruá-RS estabelece estratégias para a prevenção, orientação e prestação 
de serviços qualificados ao público alvo aqui referenciado e representa um importante instrumento para a 
mobilização municipal e suas diretrizes certamente se transformarão em ações concretas e articuladas de 
responsabilidade do poder público e dos diversos atores sociais, que assumem de forma renovada o 
compromisso pela promoção, proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes.  
Qual das alternativas não é considerada uma ação do referido Plano?   
a) Formulação de diretrizes e parâmetros para estruturação de redes integradas de atendimento de crianças e 
adolescentes egressos do sistema socioeducativo e do acolhimento institucional. 
b) Fomento à implementação de práticas por órgão governamentais e não-governamentais no campo da 
promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, na comunidade local. 
c) Criação de um Fórum Permanente para divulgação de práticas inovadoras para a promoção, proteção e defesa 
dos direitos humanos de crianças e adolescentes. 
d) Fomento de parcerias técnico-financeiras nos âmbitos Federal e Estadual, com garantia de medidas de 
prevenção e atendimento a crianças e adolescentes em situação de alcoolismo e drogadição. 
 
16. À luz da Lei Municipal nº 4.180, de 30 de dezembro de 2009, que altera e consolida a legislação 
municipal que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Giruá/RS, analise o 
texto a seguir e assinale a alternativa que faz a afirmação verdadeira. 
I - Permanece filiado ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Giruá/RS, na qualidade de 
segurado, o servidor titular de cargo efetivo que estiver: cedido a órgão ou entidade da administração 
direta e indireta de outro ente federativo, com ou sem ônus para o Município; quando afastado ou 
licenciado; durante o afastamento do cargo efetivo para o exercício de mandato eletivo; e durante o 
afastamento do país por cessão ou licenciamento com remuneração. 
II - À segurada que adotar, ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, é devido salário-
maternidade pelos seguintes períodos: 120 dias, se a criança tiver até 1ano de idade; 90 dias, se a criança 
tiver de 1 a 7 anos de idade. 
III - A pensão por morte será devida aos dependentes a contar: do dia do óbito; da data da decisão judicial, 
no caso de declaração de ausência; ou da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo 
de acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova idônea. 
IV - O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal, concedida ao segurado recolhido à prisão que 
tenha remuneração igual ou inferior a dois salários mínimos, desde que não perceba nenhuma outra 
remuneração. 
a) É correto o que se afirma apenas nos itens I, II e III. 
b) É correto o que se afirma apenas nos itens I e III. 
c) É correto o que se afirma apenas nos itens II e IV. 
d) É correto o que se afirma apenas nos itens I, II, III e IV. 
 
17. O Plano Diretor, consubstanciado nas políticas, nas diretrizes e nos instrumentos da Lei Municipal 
n°4.951/2013, tem por objetivo realizar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade, garantir o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos habitantes mediante, dentre 
outros: 
1. A promoção da distribuição justa e equilibrada da infraestrutura e dos serviços públicos, repartindo as 
vantagens e ônus decorrentes da urbanização; 
2. A promoção de políticas setoriais, compatibilizando o desenvolvimento urbano com a proteção do meio 
ambiente, através de sua utilização racional, voltada à conservação e recuperação do patrimônio natural, 
em benefício das atuais e futuras gerações; 
3. O fomento à saúde, educação, cultura, turismo, esporte e lazer; 
4. O estímulo ao desenvolvimento industrial, sem prejuízo de políticas específicas de incentivo à 
agricultura tradicional do Município. 
É correto afirmar que são verdadeiros os itens: 
a) 1 e 3, somente.  
b) 1, 2, 3 e 4. 
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c) 2, 3 e 4, somente. 
d) 1, 2 e 3, somente.  
 
18. À luz da Lei Municipal nº 6.020, de 29 de julho de 2014, que unifica a Legislação que dispõe sobre os 
Planos de Cargos do Município de Giruá/RS, atribua C(certo) ou E(errado) às assertivas e aponte a 
alternativa que apresenta relação correta.   
( ) Os cargos serão distribuídos por classes de acordo com a natureza de cada um. Classe é o 
agrupamento de cargos da mesma natureza funcional, grau de responsabilidade, nível de dificuldade, 
denominação e vencimento, distribuídas nos diversos serviços, observadas as características próprias de 
cada nível. 
( ) Entende-se por especificações de classe a descriminação dos cargos classificados, a base de deveres e 
responsabilidades contendo o nome da classe, o serviço, o nível, o código, a síntese dos deveres, 
exemplos de atribuições, condições de trabalho, requisitos para provimento e recrutamento, nos termos 
da Lei Municipal nº 6.020/2014. 
( ) A Lei que criar cargos será sempre precedida de justificativa de sua necessidade, e determinará a forma 
de nomeação de seus ocupantes, se em caráter efetivo ou em comissão, bem como estabelecerá para seu 
provimento os requisitos mínimos de escolaridade e aptidão profissional. 
( ) Aos servidores de outras entidades de direito público, postos à disposição do município, com os 
respectivos vencimentos e que vierem a ocupar as funções de direção, chefia ou assessoramento, haverá 
o equivalente a função gratificada correspondente à atividade desenvolvida, conforme o estipulado no 
plano de pagamento da Lei Municipal nº 6.020/2014. 
a) C, C, C, C. 
b) C, C, C, E. 
c) C, E, C, C. 
d) E, C, C, C. 
 
19. Leia o texto e, de acordo com a Lei Municipal nº 6.020, de 29 de julho de 2014, que unifica a Legislação 
que dispõe sobre os Planos de Cargos do Município de Giruá/RS, relacione a Coluna X com a Coluna Y e 
marque a alternativa que apresenta a relação correta. 
A sistemática do Quadro Permanente de Cargos se processa em decorrência de quatro níveis, fixados 
segundo os graus de dificuldades e complexidade dos serviços do Município: 
 
Coluna X  
(1) Nível Superior  
(2) Nível Médio II 
(3) Nível Médio I 
(4) Nível Simples 
 
Coluna Y 
( ) Serviços de rotina, de pouca complexidade, instrução, correspondente ao Ensino Fundamental 
Incompleto, sem experiência ou habilitação especial. 
( ) Trabalho geralmente de exigência de complexidade média, instrução correspondente ao Ensino 
Fundamental Completo, ou formação equivalente. 
( ) Funções administrativas ou técnicas de certa complexidade, exigência de nível de instrução 
correspondente ao Ensino Médio ou formação equivalente, adicionado, quando for o caso, por 
especialização. 
( ) Funções técnicas cujo exercício dependem de Certificado de Curso de Nível Superior, com habilitação 
profissional legal para exercer o cargo. 
a) 3, 1, 4, 2. 
b) 4, 3, 2, 1. 
c) 4, 2, 3, 1. 
d) 1, 2, 3, 4. 
 
20. À luz da Lei Orgânica do Município de Giruá/RS, atribua V(verdadeiro) ou F(falso) aos itens a seguir e 
marque a alternativa que faz a correspondência correta.  
( ) Em caso de impedimento do Prefeito ou do Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, o 
Presidente da Câmara Municipal assume a Chefia do Executivo. 
( ) Importam em crime de responsabilidade os atos do Prefeito ou do Vice-Prefeito que atentem contra as 
Constituições Federal e Estadual e, especialmente: o livre exercício dos poderes constituídos; o exercício 
dos direitos individuais, políticos e sociais; a probidade na administração; a lei orçamentária; o 
cumprimento das leis e das decisões judiciais.  
( ) Os secretários do município, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito, são escolhidos dentre 
brasileiros, maiores de dezoito anos, no gozo dos direitos políticos e estão sujeitos, desde a posse, às 
mesmas incompatibilidades e proibições estabelecidas para os Vereadores, no que couber. 
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( ) Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na 
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, 
corresponderão à totalidade da remuneração. 
a) V, V, V, V. 
b) F, V, V, F. 
c) V, F, V, V. 
d) V, V, F, V. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
21. Dentre os materiais restauradores diretos utilizados na odontologia, o amálgama é uma liga que 
contém mercúrio como um dos seus componentes. Como o mercúrio é líquido à temperatura ambiente, ele 
pode ser misturado a metais sólidos. Clinicamente, o processo de amalgamação consiste na liberação de 
gotas de mercúrio a partir de uma câmara selada dentro de uma cápsula que contém o pó da liga, e, então, 
os componentes são misturados em um dispositivo. Como é conhecido esse dispositivo no qual ocorre a 
mistura do pó da liga e do mercúrio no processo da amalgamação?  
a) Amalgaleneador 
b) Condensador  
c) Amalgamador 
d) Coesor de amalgama 
 
22. Numerosos tratamentos odontológicos necessitam da utilização de próteses, e a fixação destas sobre 
os dentes é feita por meio de agentes de cimentação. O cimento de fosfato de zinco é o mais antigo dos 
agentes cimentantes. Ele é apresentado em forma de pó e líquido em dois recipientes separados. O líquido 
contém ácido fosfórico, água, fosfato de alumínio e, em alguns casos, fosfato de zinco. Com relação ao pó, 
quais são os seus principais componentes e suas respectivas porcentagens? 
a) Óxido de zinco (90%) e óxido de magnésio (10%). 
b) Óxido de estanho (60%) e prata (40%). 
c) Óxido de magnésio (70%) e óxido de cobre (30%). 
d) Fósforo (80%) e eugenol (20%) 
 
23. A gipsita é um mineral extraído em várias partes do mundo, muito embora ela seja também obtida 
como subproduto resultante de alguns processos químicos. Quimicamente, o mineral usado para fins 
odontológicos é o sulfato de cálcio di-hidratado encontrado na natureza. Existem cinco tipos identificados 
pela Especificação No 25 da ANSI/ADA. O gesso tipo II é empregado principalmente para preencher a mufla 
no processamento de construção de próteses totais, quando a expansão de presa não é crítica e a 
resistência é adequada. Ele é geralmente fabricado na cor branca e é relativamente pouco resistente. 
Como é conhecido o gesso tipo II?  
a) Gesso-pedra 
b) Gesso comum para modelo 
c) Gesso comum para moldagem 
d) Gesso-pedra de alta resistência 
 
24. Numerosas alterações de desenvolvimento dos dentes podem ocorrer. Estas alterações podem ser: 
primárias ou surgirem secundariamente a influências ambientais, por exemplo, concrescência, dilaceração 
etc. São alterações dentárias de desenvolvimento referentes à forma do dente, exceto: 
a) Germinação 
b) Fusão 
c) Hipercementose 
d) Hiperdontia 
 
25. As anormalidades dentárias podem ser divididas entre aquelas que são influenciadas por fatores 
ambientais, as que são idiopáticas ou, ainda, as de natureza hereditária. A cor dos dentes normais varia e 
depende de matiz, translucidez e espessura do esmalte. As colorações anormais podem ser extrínsecas 
ou intrínsecas. As manchas extrínsecas ocorrem pelo acúmulo superficial de um pigmento exógeno e, 
geralmente, podem ser removidas com o tratamento da superfície. São fatores ambientais extrínsecos que 
provocam pigmentações dentárias, exceto: 
a) Ferro 
b) Tabaco 
c) Amelogênese imperfeita 
d) Alimentos e bebidas 
 
26. Defeito de desenvolvimento da região bucal, cujas características clínicas se caracterizam pela 
aparência difusa, opalescente e branco-acinzentada cremosa da mucosa. A superfície apresenta-se 
frequentemente pregueada, resultando em estrias esbranquiçadas ou rugosidades. As lesões não são 
destacáveis. Em geral, acomete a mucosa jugal bilateralmente, e pode estender-se até a mucosa labial. Em 
raras ocasiões, pode haver envolvimento do soalho bucal e dos tecidos palato-faringeanos. Ela ocorre 
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mais frequentemente em indivíduos negros do que em brancos, sustentando a probabilidade de 
predisposição genética para o seu desenvolvimento. Este defeito de desenvolvimento é denominado: 
a) Sindrome de Maffucci 
b) Leucoedema 
c) Neurofibromatose 
d) Anquilose 
 
27. 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) O terço médio do esmalte 
b) A porção radicular do dente 
c) A camada subsuperficial do esmalte 
d) A junção amelodentinária 
 
28. Com a evolução do conhecimento sobre a doença cárie dentária, especialmente da compreensão desta 
como uma doença e não meramente como lesões, têm surgido inúmeras propostas para controlá-la. Esse 
modelo de atuação distancia-se, então, do modelo cirúrgico-restaurador previamente proposto, para 
satisfazer a um modelo de promoção de saúde, que prima por garantir ao indivíduo formas de se livrar da 
doença e se manter com saúde. Os selantes, analisados sob o cunho da promoção de saúde, constituem-
se em forma não invasiva de controle de alguns dos fatores etiológicos da doença cárie, atuando como 
barreira mecânica que impede o contato entre: 
a) O biofilme e a superfície dentária. 
b) O biofilme e a saliva. 
c) A superfície dentária e o flúor. 
d) O flúor e a saliva. 
 
29. O uso do isolamento absoluto tem sido apontado como um fator extremamente relevante na retenção e 
no sucesso da técnica de selamento de fossas e fissuras, tendo em vista que a retenção parcial do selante 
resinoso, ou seja, sua fratura, em pacientes com alto risco de cárie, pode aumentar significativamente o 
risco da formação de: 
a) Lesões de cárie primárias 
b) Lesões de cárie secundárias  
c) Dentina reacional  
d) Dentina esclerótica 
 
30. A escovação dental constitui-se num dos procedimentos mais utilizados em todo o mundo e é o mais 
eficaz no sentido de manter uma higiene bucal adequada. Existem várias técnicas que podem ser 
indicadas aos pacientes, e que são passiveis de críticas e elogios. A técnica que é indicada em 
odontopediatria apenas para pacientes portadores de aparelhos ortodônticos fixos - nesta técnica 
preconiza-se que as cerdas de escova dental sejam colocadas diretamente sobre o sulco gengival, num 
ângulo de 45º com o longo eixo do dente e que, com a escova dental forçada nessa região, sejam 
executados movimentos vibratórios ântero-posteriores, de pequena amplitude - é denominada: 
a) Técnica de Stilman modificada 
b) Técnica de Stilman 
c) Técnica de Fones 
d) Técnica de Bass 
 
31. A utilização do Flúor na Odontologia é tão antiga quanto a utilização do amálgama. Os fatores que 
determinam a incorporação do flúor nas estruturas dentais são essencialmente iguais aos do caso dos 
ossos. Os dentes também fixam mais flúor durante o período de crescimento e desenvolvimento.  O flúor 
deposita-se nos tecidos dentais de várias maneiras durante o desenvolvimento do dente. Em princípio, 
deposita-se durante as fases iniciais da formação orgânica e mineral. A seguir, o flúor contido nos tecidos 
que envolvem os dentes é incorporado na fase de maturação pré-eruptiva e, finalmente, ele é incorporado 
na maturação pós-eruptiva, por ação tópica do flúor da saliva ou outros meios, especialmente nas áreas 
de hipomineralização ou de desmineralização do dente.  
Assinale a alternativa incorreta com relação ao flúor nos tecidos moles.  
a) A concentração de flúor aumenta com a idade ou com o tempo de exposição. 
b) Pode-se ter acúmulo de flúor na cartilagem ou placenta. 
c) Pode-se ter acúmulo de flúor na aorta ou tendões. 
d) No homem, a concentração de flúor nos tecidos moles é baixa. 
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32. Infecção fúngica oportunista, frequentemente fulminante, causada por microrganismos normalmente 
sapróbios, encontrados em todo mundo, crescendo em seu estado natural em diversos materiais 
orgânicos em decomposição. Numerosos esporos podem ser liberados no ar e inalados pelo hospedeiro 
humano. Esta infecção pode envolver qualquer parte do corpo, porém, a forma rinocerebral é a mais 
relevante para o cirurgião dentista. Seus sintomas podem se apresentar de várias formas distintas. Os 
pacientes podem manifestar obstrução nasal, secreção nasal sanguinolenta, dor facial ou cefaleia, 
tumefação facial ou celulite e distúrbios visuais associados à proptose. Geralmente os sintomas 
relacionados com o envolvimento dos nervos cranianos (por ex: paralisia facial) estão presentes.  
Esta infecção é denominada:  
a) Erisipela 
b) Gonorreia 
c) Actinomicose 
d) Zigomicose 
 
33. O cisto que se origina de alteração do epitélio reduzido do esmalte, após formação completa da coroa, 
com acúmulo de líquido entre o epitélio e a coroa do dente, também conhecido como cisto folicular, é 
assintomático, de crescimento lento e sempre associado à coroa de um dente não irrompido, em 
decorrência da sua origem. Aparece principalmente em jovens e, na grande maioria dos casos, 
relacionado ao terceiro molar inferior, depois ao canino superior e segundos pré-molares inferiores. Este 
cisto é denominado: 
a) Queratocisto 
b) Cisto gengival 
c) Cisto dentígero 
d) Cisto radicular 
 
34. A anestesia local tem se constituído num excelente método auxiliar do tratamento dentário. Os 
anestésicos locais são os fármacos mais usados por cirurgiões dentistas, cabe ressaltar a importância 
para a realização de um procedimento anestésico, de conhecimentos anatômicos por parte do 
profissional, da quantidade anestésica a ser aplicada, assim como do conhecimento correto da técnica a 
ser usada. Os anestésicos locais são fármacos utilizados para bloquear temporariamente a condução dos 
impulsos nervosos, levando à perda ou diminuição da sensibilidade dolorosa. Estes fármacos devem 
apresentar alguns requisitos, os quais são indispensáveis para alcançar uma ação terapêutica satisfatória, 
que são, exceto: 
a) Não devem produzir reações alérgicas ou idiossincrásicas. 
b) Potência e baixa toxicidade. 
c) Efeito lento e duração curta. 
d) Custo relativamente baixo. 
 
35. A mepivacaína, um anestésico local de uso odontológico, possui boas características clínicas, com 
período de latência muito abaixo, pKa baixo (o mais baixo de todos do grupo amida), proporcionando uma 
anestesia praticamente indolor. A meia vida desse anestésico é de aproximadamente: 
a) 10 minutos 
b) 90 minutos 
c) 5 horas 
d) 60 segundos 
 
36. Dentre os diversos tipos de anestésicos locais de uso odontológico no Brasil, a lidocaína foi o primeiro 
anestésico do grupo amida sintetizado na Suécia, por Lofgren e Lundquist em 1943 e liberado para uso 
clínico em 1948 e tornou-se o anestésico local mais utilizado na odontologia até os dias atuais.  
Assinale a alternativa correta sobre a lidocaína: 
a) Possui início de ação lenta, de 15 a 20 minutos. 
b) Possui início de ação rápida, de 2 a 3 minutos. 
c) Possui início de ação rápida, de 10 a 20 segundos. 
d) Possui início de ação lenta de 30 minutos. 
 
37. Na anestesia infraorbital, a técnica do bloqueio do nervo infraorbitário, quando usada no lugar das 
supraperiosteais, requer um volume menor de solução anestésica para produzir anestesia equivalente. 
Apesar de eficaz, essa técnica não é muito utilizada pelos cirurgiões dentistas, pois estes apresentam 
medo de lesar o olho do paciente. Utiliza-se no bloqueio deste nervo, agulha longa ou curta. 
Assinale a alternativa incorreta com relação aos nervos que são anestesiados nesta técnica. 
a) Alveolar superior anterior 
b) Palpebral inferior 
c) Nasopalatino bilateral 
d) Nasal lateral 
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38. 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 extracurtas. 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 
 
39. 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, que 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: 
a) Trinca ou fratura incompleta de esmalte 
b) Fratura de esmalte e dentina 
c) Fratura radicular 
d) Concussão 
 
40. O Código de Ética Odontológica regula os direitos e deveres dos profissionais, das entidades e das 
operadoras de plano de saúde, com inscrição nos Conselhos Odontológicos e segundo suas atribuições 
específicas. O Código de Ética Odontológica, aprovado pela Resolução CFO-42, de 20 de maio de 2003 e 
alterado pela Resolução CFO-71, de 6 de junho de 2006, estabelece em seu Capítulo XVI: Das penas e suas 
Aplicações, no seu art. 40, que os preceitos deste Código são de observância obrigatória e sua violação 
sujeitará o infrator e quem, de qualquer modo, com ele concorrer para a infração, ainda que de forma 
omissa, às seguintes penas previstas no artigo 18 da Lei no 4324, de 14 de abril de 1964, exceto: 
a) Cassação do exercício profissional ad referendum do Conselho Federal. 
b) Suspensão do exercício profissional até 30 (trinta) meses. 
c) Censura pública, em publicação oficial. 
d) Censura confidencial, em aviso reservado. 
 
RASCUNHO 
 




