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PORTUGUÊS 

 
Não é apenas a pele que precisa de cuidados no 

verão, os olhos também pedem atenção especial. As altas 
temperaturas favorecem o desenvolvimento de fungos, 
bactérias e vírus na água e em ambientes fechados, 
quentes e úmidos, podendo gerar infecções oculares. 
Conjuntivites, ceratites, pterígio e catarata são as 
ocorrências mais comuns nessa época do ano.  

A conjuntivite é uma infecção que se dá na 
conjuntiva, membrana que recobre a parte branca do olho. 
São três os tipos: alérgica, bacteriana e viral. A do tipo 
alérgica tem como características coceira intensa, 
vermelhidão e lacrimejamento. A bacteriana, além de 
olhos vermelhos, apresenta grande inchaço e secreção 
amarelada, especialmente ao acordar. Já a conjuntivite 
viral provoca vermelhidão, sensação de desconforto 
(semelhante ____ entrada de areia nos olhos) e muito 
lacrimejamento. Além dos microrganismos que circulam 
no ar, a conjuntivite pode ser adquirida pelo contato dos 
olhos com agentes químicos presentes em filtros solar e 
hidratantes para cabelos. Preste atenção também nos 
dias ventosos. Eles aumentam o risco de corpos 
estranhos entrarem no seu olho, causando a conjuntivite 
alérgica. 

Para evitar as doenças relacionadas ____ 
exposição solar, principalmente a conjuntivite, utilize 
chapéus e óculos com lentes que tenham proteção contra 
raios UVA e UVB. Se você não se adapta aos óculos 
escuros, o mercado já oferece tipos de grau com filtros. 
Mas tome muito cuidado com a procedência. Um óculos 
sem proteção agride ainda mais o olho. A pupila atrás de 
uma lente apenas escura, por exemplo, dilata, o que 
favorece a entrada de radiação solar. Procure adquiri-los 
somente em estabelecimentos confiáveis. Óculos de grau 
necessitam de uma recomendação médica. 
 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) à - a 
b) a - à 
c) a - a 
d) à - à 
 

2) Em conformidade com o texto, quanto às 
características dos tipos de conjuntivite, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Conjuntivite alérgica. 
(2) Conjuntivite bacteriana. 
(3) Conjuntivite viral. 
 
(...) Coceira intensa, vermelhidão e lacrimejamento. 
(...) Olhos vermelhos, inchaço e secreção amarelada. 
(...) Vermelhidão, sensação de desconforto e muito 

lacrimejamento. 
 
a) 3 - 2 - 1. 
b) 1 - 2 - 3. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 1 - 3 - 2. 
 

3) No fragmento “Mas tome muito cuidado com a 
procedência.”, o termo sublinhado pode ser substituído, 
porque NÃO altera o sentido, por: 
 
a) Porém. 
b) Logo. 
c) Portanto. 
d) Porque. 
 

4) O termo sublinhado em “Se você tem o hábito de ler 

exposto ao sol, não se esqueça da dupla óculos e 
chapéu.” introduz uma oração que indica: 
 
a) Oposição. 
b) Condição. 
c) Conclusão. 
d) Explicação. 
 

5) Quanto às vozes verbais, analisar os itens abaixo: 
 
I - “Esses produtos exigem receita médica.” está na voz 

ativa. 
II - “Receita médica é exigida por esses produtos.” está na 

voz passiva. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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6) Assinalar a alternativa em que a concordância está 
INCORRETA: 
 
a) O uso prolongado de ar-condicionado deve ser evitado. 
b) Os olhos ficam mais ressecados e algumas pessoas 

podem sentir um desconforto, como coceira e sensação 
de corpo estranho. 

c) Lembre-se de fazer frequentemente a limpeza do filtro, 
pois o acúmulo de ácaros pode provocar conjuntivite 
alérgica. 

d) Se você sentir alguma irritação no olho após sair da 
água, lave-os bem com algum colírio lubrificante. 

 

7) Em relação à colocação pronominal, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) É preciso atenção redobrada ao partir com a turma para 

locais que não conhece-se direito. 
b) Este estudo mostra que se pode aumentar as chances 

de ter câncer quando se é fumante ou se tem maus 
hábitos. 

c) Isso é para quem quer aproveitar os dias de sol no 
litoral ou mesmo na cidade e ainda refrescar-se. 

d) As pessoas que isolam-se ou experimentam a solidão 
são mais vulneráveis a doenças e sentem mais os 
sinais do envelhecimento. 

 

8) A palavra “acidentalmente” é formada pelo processo 
denominado: 
 
a) Derivação sufixal. 
b) Derivação prefixal. 
c) Composição por aglutinação. 
d) Composição por justaposição. 
 

9) Sobre a pontuação, analisar os itens abaixo: 
 
I - Exercitar o abdômen não é benefício somente para 

fortalecer os músculos da região e ajudar a eliminar a 
barriguinha indiscreta. 

II - Exercícios abdominais proporcionam uma série de 
benefícios para a saúde, como o equilíbrio postural, a 
melhora na respiração e a proteção de áreas sujeitas a 
problemas na coluna. 

III - Estudos mostram que, ao longo dos anos, os 
músculos abdominais perdem grande parte de sua 
potência, devido à posição ereta. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

10) Quanto ao uso dos porquês, analisar os itens abaixo: 
 
I - Coleciona peças antigas porque as considera 

importantes. 
II - Sabe o porquê de tanta algazarra? 
 
a) Os itens I e II estão incorretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
 

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

11) Dentre os componentes que vêm instalados junto à 
placa-mãe de um computador, está o(a): 
 
a) Processador. 
b) Memória RAM. 
c) Chipset. 
d) Mouse. 
 

12) Considerando-se o Sistema Operacional Windows 7, 
assinalar a alternativa preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A ____________________ mostra quais janelas estão 
abertas no Sistema Operacional Windows, mesmo que 
minimizadas ou ocultas sob outra janela, permitindo a 
alternância entre elas. É uma das maiores ferramentas 
desse sistema, podendo conter ícones e atalhos.  
 
a) Memória RAM 
b) Barra de tarefas 
c) Barra de execução 
d) Barra de acesso rápido 
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13) Considerando-se a barra do navegador Mozilla 
Firefox, ao utilizar o recurso destacado, digitando uma 
palavra ou frase e clicando no botão ENTER do teclado, 
este: 
 

 
 
a) Colocará a palavra ou texto digitada para corrigir a 

ortografia. 
b) Fará uma busca no Google referente à palavra ou frase 

digitada, mostrando a página carregada no navegador 
com a busca realizada. 

c) Colocará o site encontrado como favorito do navegador. 
d) Formatará o navegador com a página carregada. 
 

14) Considerando-se o Excel, em sua última versão, a 
função do Excel que permite retornar o valor da média em 
um conjunto de números é: 
 
a) = MED() 
b) = SUM() 
c) = MEDIA() 
d) = SOMAMED() 
 

15) Dentre as funcionalidades do Word 2013 
apresentadas na barra de acesso rápido, guia Revisão, e 
mostradas normalmente na barra de status, está o botão 

Contar Palavras  que apresenta: 
 
a) Estatísticas de números de páginas, número de 

palavras, número de caracteres e linhas do documento 
corrente. 

b) Estatísticas de documentos abertos recentemente 
quanto à contagem de palavras, apenas. 

c) Contagem de palavras de documentos do slide do 
PowerPoint. 

d) Contagem de palavras de documento da planilha do 
Excel. 

  

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 

  
16) Analisar os itens abaixo: 
 
I - O direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse 

direito deve ser protegido pela lei: ninguém pode ser 
arbitrariamente privado da vida. 

II - No Brasil ninguém será submetido à escravidão; a 
escravidão e o tráfico de escravos, sob todas as suas 
formas, são interditos. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

17) Analisar a sentença abaixo: 

 
A consciência ecológica é o conhecimento e a 
compreensão que cada um possui de que é necessário 
cuidar da natureza e preservá-la (1ª parte). Os avanços 
industriais e consumistas são os principais aliados para o 
desenvolvimento ecológico adequado e o fim da 
degradação ambiental (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
18) De acordo com a Constituição Federal, em relação 
aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, que além 
de outros visem à melhoria de sua condição social, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Seguro-desemprego, em caso de desemprego 

involuntário.  
(---) Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente 

unificado, capaz de atender a suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família com moradia, 
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social, com reajustes 
periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, 
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. 

(---) Relação de emprego protegida contra despedida 
arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar, que preverá indenização 
compensatória, dentre outros direitos.  

 
a) E - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) C - C - C. 
 

19) Com base na Constituição Federal, considerando-se 
os direitos e deveres individuais e coletivos, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Homens e mulheres possuem direitos e obrigações 

diferenciados. 
b) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, 

sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos 
e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias. 

c) As pessoas podem sofrer tortura e/ou tratamento 
desumano e degradante. 

d) É livre a manifestação de pensamento, sendo permitido 
o anonimato. 

 

20) Em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - A saúde é direito de todos os munícipes e dever do 

Poder Público, assegurada mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à eliminação do risco de 
doenças e outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 

II - As ações de saúde são de relevância pública, devendo 
sua execução ser feita preferencialmente através de 
serviços públicos e, complementarmente, através de 
serviços de terceiros.  

III - É permitido ao Município cobrar do usuário pela 
prestação de serviços de assistência à saúde mantidos 
pelo Poder Público ou contratos com terceiros. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

21) Em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, 
compete ao Município, EXCETO: 
 
a) Legislar sobre assuntos de interesse local. 
b) Elaborar e executar o plano diretor. 
c) Instituir a Legislação Federal e a Estadual. 
d) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 

bem como aplicar as suas rendas, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes 
nos prazos fixados em lei. 
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22) Segundo a Lei Municipal nº 533/92, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) No ato de posse, o funcionário apresentará 

obrigatoriamente declaração de bens e valores que 
constituem seu patrimônio e declaração quanto ao 
exercício ou não de outro cargo, emprego ou função 
pública, juntando inclusive a declaração do Imposto de 
Renda do exercício imediatamente anterior. 

(---) A posse em cargos públicos não dependerá de prévia 
inspeção médica oficial. 

(---) Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto 
física e mentalmente para o exercício do cargo. 

 
a) C - E - C. 
b) C - C - C. 
c) E - E - C. 
d) E - C - E. 
 

23) Segundo a Lei Municipal nº 533/92, além do 
vencimento e da remuneração, poderão ser pagas ao 
funcionário as seguintes vantagens: 
 
I - Diárias. 
II - Gratificações adicionais. 
III - Abono familiar. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

24) Em conformidade com a Lei Municipal nº 533/92, sem 
qualquer prejuízo, poderá o funcionário ausentar-se do 
serviço, por: 
 
a) Sete dias, em razão de casamento. 
b) Três dias, para doação de sangue. 
c) Sete dias consecutivos em razão de falecimento do 

cônjuge, companheira, país e filhos. 
d) Dois dias, para se alistar como eleitor. 
 

25) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, o Contrato 
Organizativo da Ação Pública de Saúde conterá a(s) 
disposição(ões) essencial(is): 
 
I - Identificação das necessidades de saúde estaduais e 

nacionais. 
II - Oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, 

promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito 
regional e inter-regional. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

26) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, em relação às 
ações que estão incluídas no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele 

excetuado o do trabalho. 
b) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde. 
c) A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
d) A formulação da política de medicamentos, 

equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de 
interesse para a saúde e a participação na sua 
produção. 

 

27) De acordo com o Controle de Infecções e a Prática 
Odontológica em tempos de Aids - Manual de Condutas, 
sobre o atendimento odontológico de rotina do paciente 
soropositivo para o HIV ou com Aids, analisar os itens 
abaixo:  
 
I - Como qualquer usuário dos serviços odontológicos, 

todo paciente soropositivo para o HIV ou com Aids deve 
ser atendido da melhor forma possível, sempre, com o 
objetivo principal de promover a melhoria da sua 
qualidade de vida. 

II - O melhor atendimento odontológico de rotina repousa 
na capacidade de tratar o paciente com diferença e 
discriminação, considerando sua sorologia para o 
HIV/Aids ou qualquer outra infecção. 

III - O paciente deve, sempre, ser informado sobre a 
confidencialidade da sua situação de saúde, e que o 
seu caso será discutido apenas com o médico ou com 
pessoa(s) diretamente envolvida(s) no seu tratamento. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
 

28)  De acordo com o Guia de Recomendações para o 
uso de Fluoretos no Brasil, a utilização de bochechos com 
abrangência universal com periodicidade semanal (NAF 
0,2%) é recomendada para populações nas quais se 
constate algumas situações específicas, dentre elas:  
 
I - Exposição à água de abastecimento sem flúor.  
II - Exposição à água de abastecimento com teores de 

fluoretos abaixo da concentração indicada (até 0,54ppm 
F). 

III - CPOD médio maior do que 3 aos 12 anos de idade.  
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
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29) De acordo com o Código de Ética Profissional, em 
relação aos deveres fundamentais do Profissional de 
Odontologia, analisar a sentença abaixo: 
 
Zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da 
Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão 
(1ª parte). Manter atualizados os conhecimentos 
profissionais, técnico-científicos e culturais, necessários 
ao pleno desempenho do exercício profissional (2ª parte). 
Promover a saúde coletiva no desempenho de suas 
funções, cargos e cidadania, independentemente de 
exercer a profissão no setor público ou privado (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 

30) Dentre as diversas manifestações orais do paciente 
portador da síndrome da imunodeficiência adquirida, 
assinalar a alternativa que apresenta uma das infecções 
fúngicas mais comuns:  
 
a) Celulite submandibular. 
b) Citomegalovírus. 
c) Neuropatia trigeminal. 
d) Candidíase. 
 

31) Segundo LINDHE, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Dentre as três etapas dos princípios do processo de 

avaliação dos fatores de risco, a etapa alvo é quando 
novas populações são avaliadas pela combinação de 
fatores capaz de distinguir de maneira mais efetiva 
entre a saúde e a doença, com uma subsequente 
comparação do nível da doença mensurada com 
aquele previsto pelo modelo. 

(---) A plausibilidade biológica de uma associação entre o 
tabagismo e a doença periodontal foi baseada nos 
efeitos potenciais das substâncias relacionadas ao 
tabaco, como a nicotina, o monóxido de carbono e o 
cianeto de hidrogênio. É claro que o fumo pode afetar 
a vascularização, o sistema imunológico humoral e os 
sistemas de imunidade celulares e inflamatórios, e 
ainda exercer influência através de citocinas e de 
moléculas de adesão. 

(---) Foi demonstrado que pacientes com bom controle 
metabólico apresentavam menor perda de inserção 
longitudinal e óssea do que aqueles pacientes com 
controle inadequado, apesar de mostrarem níveis 
semelhantes de controle de placa. 

(---) A avaliação da incidência da doença periodontal está 
diretamente associada ao parâmetro de progressão 
utilizado quando se observam tanto os sítios dentários 
quanto os indivíduos. A maioria dos indivíduos parece 
abrigar sítios que progridem com o tempo. Entretanto, 
apenas uma pequena fração deles sofre perda de 
inserção substancial em múltiplos sítios.  

 
a) C - C - E - E.  
b) E - C - C - C.  
c) C - E - E - C.  
d) E - C - E - E.  
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32) Sobre os materiais para a proteção do complexo 
dentino-pulpar, analisar os itens abaixo: 
 
I - Certamente, uma das razões que têm aumentado de 

forma excepcional o desenvolvimento do cimento de 
ionômero de vidro é a sua capacidade multifuncional de 
se aderir a diferentes substratos dentários; esmalte em 
um grau maior, em dentina com menor intensidade e 
em cemento praticamente da mesma forma que na 
dentina. 

II - Existe evidência científica que os dentes preparados e 
não restaurados, restaurados com resina composta, 
restaurados com resina composta mais amálgama e 
restaurados com ionômero de vidro mais amálgama 
apresentam resistências similares quando o esmalte 
estiver socavado. 

III - Deve-se considerar a importância da propriedade 
físico-química de um determinado material restaurador, 
como a capacidade e efetividade de adesão à estrutura 
dentinária, mas não se podem aceitar negligências 
quanto ao aspecto biológico. 

IV - Para os materiais adesivos chamados de “passo 
único”, é importante considerar que o jato de ar 
utilizado para homogeneizar a camada, passa agora a 
não ser recomendado em função de que nos sistemas 
únicos o jato empurra para dentro do túbulo 
quantidades grande do material que não será 
polimerizado e acarretará grandes mudanças 
fisiológicas na dentina. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
 

33) De acordo com PINKHAM, assinalar a alternativa que 
NÃO apresenta uma manifestação oral comum em 
pacientes pediátricos com leucemia aguda linfoblástica: 
 
a) Petéquias. 
b) Exsudato gengival. 
c) Crosta lingual esbranquiçada. 
d) Formação de equimose. 
 

34) Dentre as formas clínicas de candidíase bucal, a que 
apresenta comumente eritema, fissuração e descamação 
na comissura labial é a: 
 
a) Queilite angular. 
b) Mucocutânea. 
c) Hiperplásica. 
d) Estomatite por dentadura. 
 

35) Conforme LINDHE, o rebordo defeituoso pode ser o 
resultado de fendas de defeitos congênitos, trauma, 
doença periodontal avançada etc. Assinalar a alternativa 
que apresenta a classe de defeitos do rebordo cuja 
característica é a perda de tecido na direção ápico-
coronal, com espessura normal na direção vestíbulo-
lingual: 
 
a) Classe I. 
b) Classe II. 
c) Classe III. 
d) Classe IV. 
 

36) Considerando-se os tipos de biópsia das lesões da 
cavidade bucal, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Incisional. 
(2) Trepanação. 
(3) Raspagem. 
 
(---) Usada quando estruturas ósseas ou intraósseas são 

abordadas cirurgicamente. É frequentemente 
associada à biópsia por curetagem. 

(---) Visa remover células das camadas mais superficiais 
do tecido epitelial, e raramente é utilizada para o 
diagnóstico conclusivo das lesões bucais. 

(---) Remoção cirúrgica de apenas uma parte da lesão 
utilizada quando se busca, por exemplo, um 
diagnóstico histopatológico prévio ao tratamento da 
lesão. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

37) Em relação à hiperplasia papilar, lesão benigna da 
superfície mucosa, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O sexo masculino é o mais frequentemente acometido. 
b) Usualmente caracteriza-se por quadros de dor intensa. 
c) Não apresenta achados clínicos. 
d) A localização comum é o palato duro. 
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38) Segundo REGUESI e SCIUBA, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O sarcoma neurogênico é uma lesão maligna, 

também conhecido como estesioneuroblastoma, 
aparece nos tecidos moles como massa expansiva, 
geralmente assintomática. No osso, onde se acredita 
ser originário mais frequentemente do nervo 
mandibular, apresenta-se como dilatação do canal 
mandibular ou radiotransparência difusa. 

(---) Os leiomiossarcomas bucais têm sido relatados em 
todos os grupos etários e na maioria das regiões da 
boca. Apresentam-se como massas submucosas de 
crescimento lento, usualmente na língua, no palato 
duro ou na mucosa jugal. 

(---) Tipicamente, a apresentação clínica dos lipomas é de 
uma massa submucosa amarelada, assintomática. As 
localizações mais comuns são a mucosa jugal, a 
língua e o assoalho da boca. O epitélio suprajacente 
apresenta-se intacto, e, usualmente, os vasos 
sanguíneos superficiais são visíveis sobre o tumor. 

(---) O rabdomiossarcoma apresenta-se como massa de 
crescimento rápido que, no caso de envolvimento dos 
maxilares, pode causar parestesia ou dor. Na boca, a 
língua e o palato mole são as localizações afetadas 
mais comumente. 

 
a) C - C - E - E.  
b) E - C - C - C.  
c) C - E - E - C.  
d) E - C - E - E. 
 

39) Segundo WANNMACHER e FERREIRA, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Anestésicos locais são bases orgânicas fracas, 

ricamente solúveis em AGU. Por isso, as soluções 
comerciais são preparadas como sais ácidos 
(hidrossolúveis), geralmente obtidos por adição de 
ácido clorídrico. 

(---) Quando atuam sobre os processos de geração e 
condução nervosa, os anestésicos locais reduzem ou 
previnem o aumento de permeabilidade de 
membranas excitáveis ao sódio, fenômeno produzido 
por despolarização celular. 

(---) Quando administrado em certo tecido, o anestésico 
local, sob forma não ionizada, atravessa bainha ou 
membrana neuronal, chegando ao interior do axônio. 
Por variação de pH há nova mudança para forma 
ionizada. 

(---) A escolha do anestésico local é condicionada por 
parâmetros. Os parâmetros farmacológicos 
condicionantes da seleção do anestésico local incluem 
características inerentes ao procedimento cirúrgico, 
condições do paciente e domínio da técnica pelo 
profissional. 

 
a) E - C - C - E.  
b) C - C - E - E. 
c) C - E - E - C.  
d) E - C - E - C.  
 

40) Em conformidade com SEGER et al., analisar os itens 
abaixo: 
 
I - No início da vida psíquica, há uma dependência 

absoluta do bebê em relação à mãe (ou quem exerce a 
função de cuidar). A mãe é o primeiro objeto de 
satisfação, de hostilidade e também de fonte de ajuda. 
Os cuidados maternos são, em grande parte, 
profiláticos e o bebê não tem como saber a respeito 
desses cuidados, na medida em que ainda não 
discrimina entre si mesmo e a mãe. 

II - Com os cuidados que recebe, o que inclui não só 
experiências de gratificação como também as de 
frustração, o bebê de zero a dois anos aos poucos vai 
constituindo uma existência pessoal, identificando isto 
como “dependência relativa”. 

III - A “independência relativa” acima dos seis anos faz 
com que a criança torne-se, gradativamente, capaz de 
se defrontar com o mundo, por ver aí, cada vez mais, o 
que já está presente dentro de si própria. Passa a 
conviver com suas emoções, inclusive aquelas 
contraditórias, sem se assustar com as mesmas. 

IV - Na fase anal, a boca e os dentes ocupam um lugar 
privilegiado na Odontologia e no imaginário das 
pessoas. Em termos de desenvolvimento, a boca tem 
uma posição peculiar no corpo, principalmente durante 
a infância. É, portanto, pela boca que vivenciamos as 
primeiras experiências de amor e satisfação associadas 
às de frustração e agressividade. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II.  
b) Somente os itens I e III.  
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
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