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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso
acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha
.
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A
SUA PROVA SERÁ ANULADA.
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
08

Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno.

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno.

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das
provas. É proibido o uso de boné.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões numeradas de 01 a 15
QUESTÃO 01
No documento “Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal”, identificam-se alguns dos princípios
norteadores das ações a serem desenvolvidas na perspectiva do cuidado em saúde bucal e complementares
aos princípios de universalidade, integralidade e equidade. Sobre esses princípios norteadores, analise as
assertivas abaixo.
I - Responsabilizar a unidade ou serviço de saúde pela solução dos problemas em sua área de abrangência
e permitir o controle pelo usuário na sua execução.
II - Evitar atenção à demanda expressa ou reprimida, desenvolvendo e priorizando ações individuais e não
coletivas, com restrições das responsabilidades dos problemas de saúde de determinada população.
III - Desenvolver ações para o usuário considerando-o na sua integralidade biopsicossocial.
IV - Assegurar a participação das representações de usuários, trabalhadores e prestadores, somente e
exclusivamente, no âmbito municipal.
Escolha as assertivas CORRETAS, em relação a esses princípios norteadores.
A) II e III, apenas.
B) I e III, apenas.
C) I e IV, apenas.
D) III e IV, apenas.
QUESTÃO 02
Nas radiografias periapicais, a imagem em forma de gancho, situada atrás do túber da maxila, podendo
simular raízes residuais ou lesões radiopacas, corresponde a que estrutura anatômica?
A) Processo coronoide.
B) Processo zigomático da maxila.
C) Hâmulo pterigóideo.
D) Seio maxilar.
QUESTÃO 03
A expansão que ocorre em 3 a 5 dias, continuando por meses nas restaurações de amálgama que contêm
zinco, e que é causada pela pressão interna exercida pelo hidrogênio, após contaminação pela umidade, no
momento da condensação, configura que tipo de expansão?
A) Higrospópica.
B) Mercuroscópica.
C) Tardia.
D) Creep.
QUESTÃO 04
Em relação às faces atingidas pelas lesões cervicais não cariosas, analise as afirmativas abaixo.
I - A abfração é mais frequente nas faces vestibulares supragengivais e, ocasionalmente, subgengivais dos
dentes.
II - A atrição se dá apenas nas faces oclusais e/ou incisais dos dentes.
III - A erosão extrínseca afeta principalmente as superfícies palatinas de incisivos e caninos superiores, e os
dentes inferiores são raramente afetados.
IV - A abrasão atinge a porção cervical, principalmente das faces linguais e, ocasionalmente, as faces
vestibulares, quase sempre subgengivalmente.
Estão CORRETAS as afirmativas
A) I, II e III, apenas.
B) II, III e IV, apenas.
C) II, III e IV, apenas.
D) III e IV, apenas.
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QUESTÃO 05
Paciente com infecção pelo vírus HIV, com contagem de linfócitos TCD4 abaixo de 200 células/mm3,
apresenta, na região jugal, dorso posterior da língua e palato mole, extensa lesão esbranquiçada, removível à
raspagem, expondo área eritematosa. Das medicações abaixo, a adequada ao tratamento dessa patologia é:
A) Antifúngico tópico.
B) Corticoide sistêmico.
C) Corticoide e antifúngico tópicos.
D) Antifúngico sistêmico.
QUESTÃO 06
Em relação ao módulo de elasticidade das resinas compostas, assinale, respectivamente, os tipos que se
caracterizam pelo baixo e alto módulo de elasticidade.
A) Microparticulada e condensável.
B) Macropaticulada e flow.
C) Microparticulada e flow.
D) Condensável e flow.
QUESTÃO 07
A xerostomia constitui uma queixa comum, especialmente em mulheres e indivíduos mais idosos, apesar de
que estudos não mostram consistentemente uma diminuição da função salivar relacionada com a idade. Com
frequência, nos mais idosos, a xerostomia pode ser induzida por determinadas condições, EXCETO
A) Algumas doenças sistêmicas.
B) É quase universal nos pacientes que receberam radioterapia na cabeça e pescoço.
C) Candidose nos pacientes edentados.
D) Efeito colateral de muitas medicações prescritas.
QUESTÃO 08
De acordo com o mecanismo de atuação dos antibióticos, assinale a afirmativa INSCORRETA.
A) Os antibióticos que atuam sobre as membranas citoplasmáticas levando à perda de substâncias que
acarretam prejuízo variável ao metabolismo celular são considerados bactericidas ou fungicidas.
B) Os antibióticos cujo mecanismo de ação impede a síntese proteica são, em geral, bacteriostático.
C) Os antibióticos que promovem a síntese de proteínas defeituosas são geralmente bactericidas.
D) Todos os antibióticos que atuam sobre a parede celular das bactérias têm como local de ação a camada
basal, impedindo a sua síntese, sendo, portanto, bacteriostático.
QUESTÃO 09
Em relação à ação dos ácidos constituintes do cimento de ionômero de vidro, escolha a afirmativa
CORRETA.
A) O ácido poliacrílico e demais ácidos afins presentes removem a camada de smearon, preservando a
smear in.
B) O ácido poliacrílico e ácidos afins presentes removem a smearon e smear in, promovendo união química
ao substrato.
C) O ácido poliacrílico e ácidos afins presentes removem principalmente a smear in, o que permite ligação
iônica com o substrato.
D) O ácido poliacrílico e ácidos afins presentes removem totalmente a smearplug aumentando a energia de
superfície, para que ocorra a ligação covalente do material com o substrato dentário.
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QUESTÃO 10
Os adesivos dentinários atuais apresentam-se comercialmente contendo, na sua composição, o primer e o
adesivo (bond). Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo.
I - Os primers são normalmente formulados à base de solventes orgânicos e monômeros bifuncionais
como o hidróxietil metacrilato (HEMA), que permitem a expansão e impregnação da rede de fibras
colágenas com os monômeros hidrófilos.
II - O HEMA é um monômero de alto peso molecular, apresentando apenas radicais hidrófilos, dissolvidos
em solventes orgânicos (água, etanol e acetona).
III - O primer é uma solução de monômeros resinosos bifuncionais, sendo o agente responsável pela
formação da camada híbrida.
IV - O primer é uma solução de monômeros resinosos diluídos em solventes orgânicos, podendo ou não
conter água, sendo o agente promotor da união e responsável pela formação da camada híbrida.
Assinale a alternativa que contém o número de assertivas CORRETAS.
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
QUESTÃO 11
O espaço funcional livre ou espaço interoclusal é uma distância muito importante a ser preservada, já que
está em uma relação direta com o comprimento dos músculos elevadores mastigatórios quando a contração
é iniciada. Sobre esse espaço, é correto afirmar, EXCETO
A) Está presente entre os dentes da maxila e mandíbula quando esta assume a posição de máxima
intercuspidação habitual.
B) Considera-se como a distância média de 2 a 5 mm entre os dentes anteriores, que normalmente está
presente entre os dentes da maxila e mandíbula, na posição de repouso.
C) Representa a diferença entre a dimensão vertical de repouso e a dimensão vertical de oclusão.
D) Existe não só no plano vertical, mas também nos planos anteroposterior, lateral e oblíquo.
QUESTÃO 12
O período gestacional que oferece maior risco de ocorrer hipotensão supina devido à dificuldade do retorno
venoso pela veia cava inferior é:
A) O primeiro trimestre.
B) O segundo trimestre.
C) Em todos os trimestres.
D) O terceiro trimestre.
QUESTÃO 13
Em relação às características para o diagnóstico diferencial das lesões de mancha branca ativa e inativa no
esmalte dental, respectivamente, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Lesão de mancha branca ativa é bem opaca, e a inativa, brilhosa.
B) Lesão de mancha branca ativa é áspera e rugosa, e a inativa, lisa.
C) Lesão de mancha branca ativa ocorre em qualquer momento de desequilíbrio no processo de
desmineralização e remineralização, e a inativa, em qualquer momento, como resultado do controle da
lesão ativa.
D) Lesão de mancha branca ativa ocorre em qualquer local, e a inativa, em sítios de estagnação da placa
bacteriana.
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QUESTÃO 14
São consideradas condutas incorretas a serem executadas pelo cirurgião-dentista frente a um acidente
perfurocortante com paciente fonte desconhecida para sorologia para o vírus HIV, hepatite B e C,
envolvendo material contaminado, EXCETO
A) Quimioprofilaxia decidida em função da possibilidade de transmissão do HIV, que dependerá da
gravidade do acidente e da probabilidade de infecção do HIV pelo paciente.
B) Lavagem abundante da lesão com água e sabão, seguida de aplicação de solução com álcool 70 ou
hipoclorito de sódio.
C) Solicitação do anti-HBsAg, vacina para hepatite C e repetição da sorologia após 6 meses.
D) Início da quimioprofilaxia expandida para o HIV em até 72 horas, independentemente do tamanho da
exposição (lesão) e do volume de sangue visível.
QUESTÃO 15
O tratamento conservador da polpa dentária inflamada engloba, EXCETO
A) Pulpotomia.
B) Capeamento pulpar direto.
C) Curetagem pulpar.
D) Capeamento pulpar indireto.
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questões numeradas de 16 a 25
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões propostas.

Jogos de azar
1

5

10

15

20

25

O prometido é devido: será que organizar Copas do Mundo ou Jogos Olímpicos compensa
economicamente? A resposta instintiva seria dizer sim: durante os jogos, há turistas nas cidades, a economia
floresce – e o nome do país sobe aos píncaros. Quem, em juízo perfeito, não receberia uma Copa ou uns
Jogos Olímpicos de braços abertos?
Curiosamente, muita gente. Andrew Zimbalist, de quem falei “en passant” na semana retrasada,
escreveu “Circus Maximus” (Brookings, 174 págs.), um dos mais sérios e detalhados estudos econômicos
sobre Copas do Mundo e Jogos Olímpicos.
Uma primeira conclusão: Copas e Olimpíadas são tão tentadoras que o número de países que se
candidatam a tal honraria tem decrescido. Em 1997, existiam 12 candidatos para os Jogos Olímpicos de
2004. Atenas venceu. Em 2013, apenas 5 para os Jogos de 2020. Tóquio venceu. Como explicar a deserção?
Uma palavra: dinheiro. Tirando honrosas exceções (já vamos lá), o investimento em grandes circos
desportivos é ruinoso no curto e no longo prazos.
No curto prazo, e tendo em conta que as receitas dos jogos emigram para a Fifa ou para o Comitê
Olímpico Internacional (COI), um aumento de turismo “desportivo” não significa um aumento do turismo
geral. Durante os jogos, explica Zimbalist, é comum que o turista normal adie a sua visita para momentos
mais calmos. Ou, então, que escolha outros destinos (mais baratos e menos lotados).
Os turistas que entram nem sempre compensam os turistas que preferem não entrar. Em Pequim,
durante os Jogos de 2008, o número de visitantes foi inferior ao registrado em 2007. O mesmo nos Jogos de
Londres em 2012. (Eu, por acaso, estive na cidade durante o período e amaldiçoei a minha sorte.)
E, se assim é com aqueles que vêm de fora, o mesmo acontece com quem vive dentro: o número de
chineses que saíram do país aumentou 12% durante os Jogos Olímpicos.
E sobre os turistas desportivos? Cautela: as previsões “ex ante” quase nunca conferem com os
resultados “a posteriori”. O autor apresenta números. A África do Sul esperava 400 mil visitantes para a
Copa de 2010; apareceram entre 40 mil a 220 mil. Pequim esperava igual cifra; foram 235 mil. E o Brasil?
Fato: o país esperava 600 mil e o Ministério do Turismo falou em 1 milhão. Porém, a associação
brasileira de aviação reportou uma quebra de viagens para o país entre 11% e 15%. Algo não bate certo
aqui.
E no longo prazo? Infelizmente, os resultados não são animadores. Andrew Zimbalist apresenta mais
números para moderar as “expectativas”. Escolho três exemplos.
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Os jogos promovem o país no mundo? Duvidoso. Em 2000, ano dos Jogos de Sydney, entraram 2,7
milhões de turistas. Em 2001, 2,6. Em 2002, 2,4. Em 2013, 2,3 – os efeitos de atração diluem-se no tempo.
Além disso, é preciso juntar à conta os custos de endividamento que permitiram construir estádios,
piscinas etc. E que se estendem por duas ou mais gerações.
E por falar em estádios e outros equipamentos: o cenário é desolador. Olhemos para Pequim
35 novamente: dos 22 equipamentos construídos para os Jogos, 21 apodrecem hoje ao sol – e com custos de
manutenção exorbitantes. Isso significa que não há casos de sucesso? Claro que há. E até oferecem lições
preciosas, conclui o autor.
A primeira lição é que nenhuma cidade ou país deve escolher organizar grandes torneios como
modelo de desenvolvimento. Barcelona, que recebeu os Jogos Olímpicos em 1992, já tinha 27 dos 37
40 equipamentos exigidos pelo COI.
Motivo simples: a cidade, desde o fim da ditadura franquista (1975), começou um programa de
revitalização urbana destinada a melhorar as condições de vida dos catalães (transportes, lazer, espaços
verdes etc.). Os jogos foram apenas a consequência, e não a causa, da modernização de Barcelona.
Por outro lado, e como se viu em Los Angeles em 1984, é aconselhável não rastejar aos pés do COI:
45 os equipamentos não têm de ser todos novos para um circo que dura três ou quatro semanas.
Se o COI (ou a Fifa) não entende isso, o número de economias desenvolvidas vai desaparecer das
candidaturas. E o terreno ficará livre para regimes iliberais (como a Rússia) ou países em desenvolvimento,
que deveriam usar os recursos disponíveis para fazerem o que Barcelona fez: nunca começar a casa pelo
telhado.
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(CASTRO, Cláudio de Moura. Jogos de Azar. Revista Veja. 11 de março de 2015.)

QUESTÃO 16
Todas as alternativas representam, segundo o texto, expectativas e não consequências das Copas e
Olimpíadas para os países-sede, EXCETO
A) Desenvolvimento.
B) Promoção do país-sede no mundo.
C) Aumento significativo de receita para o país-sede.
D) Altos custos com manutenção de equipamentos.
QUESTÃO 17
Para defender o seu ponto de vista, o autor usa vários recursos argumentativos, entre esses recursos NÃO se
encontra:
A) Linguagem figurada.
B) Epígrafe.
C) Citação indireta.
D) Interrogação.
QUESTÃO 18
Considere o trecho: “[...] países em desenvolvimento, que deveriam usar os recursos disponíveis para
fazerem o que Barcelona fez: nunca começar a casa pelo telhado.” (Linhas 48-49)
Tendo em vista o contexto em que foi empregada, infere-se que a expressão destacada significa, EXCETO
A) Os países em desenvolvimento devem fazer como Barcelona fez: modernizar-se para receber grandes
eventos.
B) Os países devem modernizar-se para melhorar a vida da sua população.
C) Ver a organização de grandes eventos como oportunidade de desenvolvimento é uma ideia errônea.
D) Sediar Copas e Jogos Olímpicos nem sempre é sinal da modernização de um país ou cidade.
QUESTÃO 19
Para tornar os seus argumentos consistentes, o autor lança mão de algumas estratégias argumentativas. Entre
elas, NÃO se encontra o uso de
A) dados estatísticos.
B) exemplificações.
C) citações diretas de pesquisadores.
D) argumentos de autoridade.
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QUESTÃO 20
Em relação aos sinais de pontuação usados no texto, é correto afirmar, EXCETO
A) As interrogações foram usadas como estratégia argumentativa.
B) As aspas foram usadas obedecendo-se a regras diferentes.
C) Os parênteses intercalam informações objetivas e subjetivas.
D) Os travessões não poderiam ser substituídos por vírgulas.
QUESTÃO 21
Ainda em relação ao trecho da questão anterior, é INCORRETO afirmar:
A) Os termos ‘ex ‘ e ‘ante’ são dois prefixos que significam ‘posição anterior’.
B) Os termos ‘ex’, ‘ante’ e ‘a posteriori’ têm significados semelhantes.
C) A expressão ‘a posteriori’, semanticamente, contrapõe-se aos termos ‘ex’ e ‘ante’.
D) A expressão ‘a posteriori’, no texto, pode ser substituída pelo termo ‘depois’.
QUESTÃO 22
Observe o trecho: “Por outro lado, e como se viu em Los Angeles em 1984, é aconselhável não rastejar aos
pés do COI ...” (Linha 44). Em relação à organização sintática do trecho, pode-se afirmar, EXCETO
A) A vírgula depois do termo “Por outro lado” foi usada para separar adjunto adverbial antecipado.
B) Verifica-se a presença de um elemento coesivo que introduz no trecho uma ideia de conformidade.
C) Há, no trecho, verbos flexionados no pretérito perfeito e presente do indicativo.
D) O termo ‘como’ introduz no trecho uma ideia de comparação.
QUESTÃO 23
Considere o uso do sinal indicativo de crase no trecho: “Além disso, é preciso juntar à conta os custos de
endividamento que permitiram construir estádios, piscinas etc.”. (Linhas 32-33)
Em relação a esse uso, pode-se afirmar que
A) é facultativo, já que não há, na estrutura sintática, condições que tornam esse uso obrigatório.
B) é obrigatório, porque verifica-se o uso de locução prepositiva feminina.
C) é obrigatório, uma vez que o termo regente exige preposição ‘a’ que se contrai com o artigo ‘a’.
D) é facultativo, porque o verbo ‘juntar’ exige a preposição ‘a’, porém o termo ‘conta não exige artigo
feminino ‘a’.
QUESTÃO 24
Considere o verbo negritado no trecho: “E, se assim é com aqueles que vêm de fora, o mesmo acontece com
quem vive dentro: o número de chineses que saíram do país aumentou 12% durante os Jogos Olímpicos”.
(Linhas 20-21)
Em relação a esse verbo, pode-se afirmar, EXCETO
A) trata-se do verbo vir, flexionado na terceira pessoa do plural, para concordar com o sujeito a que ele se
refere.
B) encontra-se acentuado seguindo a mesma regra do verbo ‘ter’.
C) se for conjugado na 3.ª pessoa do singular, no tempo verbal em que foi empregado no texto, assume a
grafia ‘vem’.
D) trata-se do verbo vir, flexionado na terceira pessoa do singular, para concordar com o sujeito a que ele se
refere.
QUESTÃO 25
Considere a organização morfossintática do trecho: “Se o COI (ou a Fifa) não entenderem isso, o número de
economias desenvolvidas vai desaparecer das candidaturas. E o terreno ficará livre para regimes iliberais
(como a Rússia) ou países em desenvolvimento, que deveriam usar os recursos disponíveis para fazerem o
que Barcelona fez: nunca começar a casa pelo telhado”. (Linhas 46-49)
Em relação à morfossintaxe do trecho, é correto afirmar, EXCETO
A) Há o uso de uma conjunção expressando uma ideia de condição.
B) O segundo período representa uma causa em relação ao primeiro.
C) O verbo auxiliar de locução “vai desaparecer” concorda com o termo “número”.
D) Se os parênteses forem retirados, não haverá alteração de sentido do trecho.
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