


INSTRUÇÕES GERAIS AOS CANDIDATOS

I. Confira se este caderno contém 60 (sessenta) questões, distribuídas conforme
o quadro abaixo:

DISCIPLINA QUESTÕES
~lngua Portue:uesa 20

40: ConheClm~s Específicos

2. Verifique se não há imperfeições gráficas.

comunique, imediatamente, ao Fiscal.
Caso exista algum problema,

3. Em cada questão há APENAS UMA resposta certa.

4. Confira se o seu nome e o seu n úmero de inscrição constam no Cartão de
Respostas que você recebeu. Não o dobre e nem o amasse.

5. Assine o verso do seu Cartão de Respostas, conforme a assinatura que consta
no seu documento de identidade.

6. Esta prova terá a duração máxima de quatro horas, tendo seu início às Bh e
término às 12h.

7 .Para preenchimen to do Cartão de Respostas, o candidato só poderá u tilizar
caneta esferográfica azul ou preta e lápis preto no2 , não podendo pedir
emprestado e nem emprestar material.

8. O candidato que sair antes das lOh e 30min deverá, obrigatoriamente,
devolver todo o material desta prova ao Fiscal. Após este horário, será
permitido levar o boletim de questões.
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I MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA I (C)o bom negro, o bom branco e cigarro.
(D )nação brasileira e camarada.
(E) cigarro e nação brasileira.

Texto I 4. A alternativa que altera, semanticamente, o
fragmento "...o bom negro e o bom branco/ Da
nação brasileira! Dizem todos os dias/ Deixa disso

ada " ,
camar ..., e

PRONO:MJNAIS

Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco
Da nação brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro.

(Andrade, Oswald)

(A)O bom negro e o bom branco da nação brasileira
dizem todos os dias: deixa disso, camarada.
(B)O camarada da nação brasileira diz todos os dias
para que o bom negro e o bom branco deixem disso.
( C)O bom negro e o bom branco da nação brasileira
dizem ao camarada, todos os dias, que ele deixe
disso.
(D)Deixe disso, camarada. Dizem, todos os dias, o
bom negro e o bom branco da nação brasileira.
(E)Todos os dias, o bom negro e o bom branco da
nação brasileira dizem para o camarada que deixe
disso.

I. Sobre o texto, é correto afim1ar que

5. De acordo com o texto, o autor nos faz ver que:

I. Há diferença entre a gramática do professor e a
gramática do aluno.

II. A gramática do professor e do aluno é a mesma
que serve de base para o mulato sabido.

m. Sempre, independentemente de cor e de classe
social, o povo brasileiro, ao escrever, toma por
base a gramática normativa.

IV .Entre todos os brasileiros, a Língua Portuguesa
não apresenta nenhuma alteração sintático-
semântica.

(A)ele pode ser utilizado para mostrar que a Língua
Portuguesa não é homogênea.
(B)somente na escrita, o povo brasileiro emprega
corretamente os pronomes átonos.
(C)os quatro primeiros versos foram escritos
seguindo a ordem direta do português.
(D)o uso da ênclise, de modo geral, é a colocação
mais comum entre todos os brasileiros.
(E) segundo a norma do português padrão, tanto faz.I .~ " M d ' " ~ " D ' "

utl1Zar a J.orrna e a... ou a J.orma a-me... ,

já que ambas estão corretas independente de
contexto .

2. Os vocábulos nucleares dos Sintagmas Nominais
"...(d)o mulato sabido... " e "...o bom negro e o
b b " -

om ranco... , sao

(A)Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
(B)Apenas a afimlativa m está correta.
(C)Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
(D)Apenas a afirmativa IV está correta.
(E) Apenas a afimlativa II está correta.

(A)sabido, negro, branco.
(B)mulato, bom, branco.
(C)sabido, bom, bom.
(D)mulato, negro, bom.
(E)mulato, negro, branco

3. De acordo com a sintaxe, a alternativa onde os
vocábulos apresentam a mesma função é:

(A)cigarro e camarada.
(B)do professor, do aluno, do mulato sabido.
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6. Quanto à fonnação do texto, podemos afinnar

que
Texto n

AM~
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(A)o articulador M!! divide o texto em duas partes.
(B)os três primeiros versos do texto compõem a sua
primeira parte; já os outros compõem a parte final.
(C)ele se divide em três partes, cada uma composta
por três versos.
(D)o articulador M!! introduz a terceira parte do
texto.
(E) os dois primeiros versos compõem a primeira
parte; o terceiro, o quarto e o quinto versos formam
a segunda parte; os outros formam o final.

.~e~~
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.I'...7. Que alternativa justifica o título do texto?

~
I :-;.;...i .,

8. Sobre a parte verbal que compõe o Texto R

podemos afirmar que:

(A)O uso indiscrirninado de pronomes de vários

tipos.
(B)Através desse título, o autor quer mostrar que,
apesar da Gramática Normativa impor um
determinado tipo de colocação pronominal, a
maioria dos brasileiros utiliza um outro tipo que,
por pertencer à variante não-padrão, fere a norma
culta da língua.
(C)No texto, a palavra Pronominais chama a
atenção, predominantemente, para o uso da ênclise.
(D)Através do título, o autor quer mostrar,
unicamente, a simples forma de utilizar os
pronomes do português.
(E) A palavra Pronominais é utilizada para justificar

que há, semanticamente, diferença entre um
pronome átono utilizado após o verbo e um
pronome átono utilizado antes do verbo.

(A)ela foi escrita levando em consideração,
predominantemente, a variante padrão da Língua

Portuguesa.
(B)ela foi escrita levando em consideração,
predominantemente, a variante não-padrão da

Língua Portuguesa.
( C)o autor utiliza na primeira e na terceira situações
a variante padrão, já na segunda e na quarta
situações ele utiliza a variante não-padrão.
(D)ela foi toda escrita com base na variante padrão
da Língua Portuguesa.
(E) somente na primeira situação o autor utiliza a
variante padrão da língua.

9. No contexto do diálogo, qual a característica
predominante encontt;ada nas respostas do

inquirido?

(A)O uso do verbo saber.
(B)A repetição da palavra sei.
(C)A utilização do pronome seu.
(D)A expressividade lingtiística
insegurança do inquirido .
(E)O uso do vocativo.

advinda da
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Texto m10. Sobre a palavra !!jf!, que foi utilizada em "...o
depoente está a fim de tomar uma bifa na
orelha?", podemos dizer que ela foi utilizada Dois turistas encontram um cemitério

brasileiro (argentino etc.). Vêem uma lápide onde
se lê que ali jaz um político e um homem honesto.
E um dos turistas comenta que é estranho. Os
brasileiros (argentinos etc. ) enterram duas pessoas
no mesmo túmulo.

(pOSSENTI, Sírio. Os humores da

língua. Adaptação )

(A)no sentido lacônico.
(B)para dar mais importância ao texto.
(C)no sentido de safanão.
(D)com o objetivo de mostrar que não é tão
importante falar a verdade.
(E) com o objetivo de mostrar que o vocabulário do
inquiridor é muito rico.

13. Sobre o texto, é correto afinnar que
11. Que alternativa não está em conformidade com
a estrutura sintático-semântica do português, com
relação à posição da expressão por acaso, que
aparece na situação 1 ?

(A)O depoente sabe de algum esquema no
orçamento, por acaso?
(B)O depoente, por acaso, sabe de algum esquema
no orçamento?
(C)O depoente sabe, por acaso, de algum esquema
no orçamento?
(D)O depoente sabe de algum, por acaso esquema
no orçamento?
(E)O depoente sabe de algum esquema, por acaso,
no orçamento?

(A)nele predomina o período simples.
(B)ele apresenta, na sua composição, frases
nomInaIs.
(C)o verbo que compõe o seu primeiro período é de
natureza intransitiva.
(D)a maioria dos períodos que o compõe são

compostos.
(E)ele mescla, no seu todo, períodos simples e

composto.

14. Segundo o texto, o conector e, utilizado em
"...que ali jaz um político ~ um homem honesto. ",
leva um dos turistas a inferir, de forma irônica, que

(A)primeiramente se enterrou o político e,
posterionnente, o homem honesto.
(B)se trata de duas pessoas diferentes.
(C)tanto faz ser político ou não, todas as pessoas
são honestas, até que se prove o contrário, por isso
podem ser enterradas juntas.
(D)se trata de uma mesma pessoa.
(E)todo político é um homem honesto.

12. Sobre o texto, leia as seguintes assertivas"

I. A expressão "O seu. Excelência." mostra que o
inquirido está comprometido com a verdade.

II. A expressão " Sim, Excelência. ..comprova a

superioridade do inquiridor .
m. Há um desnivelamento claro entre as duas

personagens.
IV. O objetivo do inquiridor é chegar à verdade,

independente de culpados.
15. A expressão anafórica onde, que aparece no
texto, substitui a palavra

Estão corretas apenas as assertivas (A)cernitério.
(B)brasileiro.
(C)argentino
(D)lápide.
(E)turistas.

(A)I e n.
(B)n e m.
(C)I, m e IV.
(D)I, n, m e IV
(E)ll, m e IV.
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16. De acordo com o texto, o uso dos parênteses e
do etc indicam que

19. No fragmento "E um dos turistas comenta que é
estranho. Os brasileiros (argentinos etc.)... ", o
ponto que liga os dois períodos pode ser
substituído, sem que se lhe altere o sentido, pelo
conector

(A)mas.
(B)todavia.
(C)pois.
(D)contudo.
(E) no entanto

20. Qual a informação correta sobre o período
" Vêem uma lápide onde se lê que ali jaz um político

e um homem honesto. "?

(A)o cemitério pode ser brasileiro, argentino ou de
uma outra nacionalidade qualquer.
(B)somente nos cemitérios brasileiros e nos
argentinos, duas pessoas são enterradas em um
mesmo túmulo.
(C)apenas o cemitério brasileiro e o cemitério
argentino apresentam normas e leis que obrigam,
por economia de espaço, o enterro de mais de uma
pessoa em um mesmo túmulo.
(D)os cemitérios brasileiros e argentinos
apresentam valor sinonímico porque possuem as
mesmas características.
(E) o enterro de duas pessoas em um mesmo túmulo
só acontece nos países da América do Sul.

17. Sobre a palavra jaz, que aparece no texto em
"..~ um político... ", não podemos afirmar que

(A)significa estar inumado.
(B)apresenta o sentido de estar imóvel.
(C)é cognata do verbo jazer.
(D)tem o mesmo sentido de lugar.
(E) significa estar sepultado.

(A)É um período que, sintaticamente, apresenta
uma relação de equivalência entre as orações.
(B)Ele não está em conformidade com a estrutura
da Língua Portuguesa.
(C)Apresenta, na sua composição, orações de
natureza coordenativa.
(D)É um período formado por orações que, por
apresentarem uma relação de dependência, se
completam semântica e sintaticamente.
(E)E formado por orações que apresentam idéias
adversas.

18. Transformando para a voz passiva a oração
"Dois turistas encontram um cemitério
brasileiro..." e preservando a mesma carga
semântica, a única alternativa incorreta é:

21. A hipótese diagnóstica de uma úlcera indolor
que aumenta de tamanho e não cicatriza diz respeito

ao(à)

(A)Um cemitério brasileiro é encontrado por dois
turistas.
(B)Encontra-se um cemitério brasileiro.
(C)Encontram dois turistas um cemitério brasileiro.
(D)É encontrado, por dois turistas, um cemitério
brasileiro.
(E)Por dois turistas, é encontrado um cemitério
brasileiro.

(A) carcinoma de células escamosas.
(B) úlcera traumática.
(C) leucoplasia.
(D ) afia.

(E) herpes simples.
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22. A pulpite reversível 25. As restaurações extensas de amálgama são
indicadas quando não há a possibilidade de
confecção de restaurações indiretas. Do ponto de
vista de retenção, é correto afirmar que

(A)provoca dor por estímulos térmicos e
substâncias hipertônicas (doce, salgado).
(H) provoca dor espontânea, exacerbada pelo frio e
calor .
(C)provoca aparência radiográfica com
espessamento do espaço pericementário.
(D)está associada geralmente a traumatismo
oclusal.
(E) não produz alterações histológicas.

I

II

m

23. As manifestações bucais que podem ser
encontradas em pacientes com diabete melito do
tipo I incluem

IV.

I.

n

m

IV

v.

v

retenções adicionais não são necessárias
porque o volume da restauração é suficiente
para conferir a retenção do material ao dente.
o uso de pinos de retenção cimentados é
sempre indicado .
as canaletas de retenção têm capacidade de
retenção mesmo quando uma ou mais
cúspides foram perdidas.
o amalgapin, quando corretamente indicado,
é suficiente para conferir retenção a uma
restauração com substituição de uma ou mais

cúspides.
o material adesivo intermediário utilizado na
técnica do amálgama adesivo, em casos de
perda de cúspide, é suficiente para promover

-., .
a retençao sem que sejam necessanos outros
recursos retentivos no preparo cavitário.

doença periodontal.
cárie dentária.
sialodenose diabética.

herpes simples.
hipoplasias de esmalte.

A quantidade de afinnativas certas é igual a

A quantidade de afirmativas certas é

(A) O.

(B) 1.

(C)2.

(D)3.
(E) 4.

(A) O.
(B) 1.

(C)2.
(D)3.
(E) 4.

24. Os componentes do periodonto de inserção
incluem

26. As resinas compostas são os materiais estéticos
mais largamente utilizados na clínica odontológica.
Assinale a alternativa correta acerca desses
materiais.

1
U

m.
IV

cemento.

ligamento periodontal.
osso alveolar .

mucosa alveolar .

A quantidade de afirmativas certas é igual a

(A) O.

(B) 1.

(C)2.

(D)3
(E) 4

(A) São indicados para restaurações classes I, m,
IV , v e II selecionadas. ,
(R) São compostos por uma base e um ácido.
(C)Não há diferença na composição entre as resinas
micropartículas e as híbridas.
(D ) A presença do silano tem a função de facilitar a
união à estrutura do dente.
(E) O polimento final é melhor quando a
composição da resina apresenta maior percentual de

..~ .
matnz morganIca.
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29. O protocolo de vacinação para hepatite B

atualmente aplicado para profissionais da área de

saúde estabelece

27. Para o isolamento absoluto do campo
operatório, é necessária a utilização de grampos.
Associe corretamente os grampos listados na coluna
da esquerda com os dentes para os quais são
usualmente indicados, listados na coluna da direita.

I.

II.

m.

IV.

grampo 212
grampo 204
grampo 0
grampo 14A

(
(
(

) mclsívos

) pré-molares
) molares decíduos

) molares permanentes

parcialmente irrompidos
) molares permanentes

(A)uma dose única a cada dez anos.
(H) duas doses com intervalo de seis meses.
(C)três doses com intervalo de um mês.
(D)três doses, em zero, um e seis meses, e sorologia
de um a seis meses após a última dose.
(E) três doses, em zero, um e três meses, e sorologia
de um a três meses após a última dose.

v. grampo 209 (
30. As características radiográ:ficas das alterações
dentárias na dentinogênese imperfeita ou dentina
opalescente hereditária não incluem

A alternativa que apresenta a sequência correta

de associações é

(A)m, li, I, IV, v
(B)m, v, I, li, IV
(C)I, v, IV, m, li
(D)I, v, li, IV, li
(E)I, li, li, IV, v

(A) ausência de raiz.
(H) coroas bulbosas.
(C)constrição cervical.

(D)raizes delgadas.
(E) obliteração precoce das câmaras pulpares.

28. Julgue as afirmativas abaixo com relação às

posições mandibulares.
31. Assinale a alternativa correta com relação aos
traumatismos dentários na dentição decídua.

I. (A) Os traumatismos de subluxação requerem

fixação temporária.
(B)Nas intrusões, deve-se permitir a reerupção
dentária quando os ápices radiculares forem
deslocados lingualmente.
(C) O tratamento indicado para dentes decíduos
avulsionados é o reimplante.
(D) Os traumatismos de concussão requerem
acompanhamento clínico e radiográfico.
(E) Em fraturas radiculares, se a extração for
decidida, os fragmentos apicais devem ser
removidos.

II.

m.

IV.

A posição de máxima intercuspidação
habitual é uma posição de acomodamento
mandibular onde ocorre o maior número de
contatos dentários.
A posição de máxima intercuspidação
habitual é a mais recomendada para casos de

reabilitações protéticas extensas.
A relação cêntrica é uma posição onde
coincide a posição de máxima
intercuspidação habitual com a posição de
relação de oclusão cêntrica.
A erupção dentária e as restaurações com
excesso podem modificar a posição de
relação cêntrica. 32. Profilaxia antibiótica é indicada, antes do

tratamento odontológico~ em pacientes com
A quantidade de afirmativas certas é igual a

(A) anormalidades cardíacas

(H) asma.

(C) anemia.

(D)desnutrição.
(E) convulsões.

(A) O.

(H) 1.

(C)2.

(D)3.
(E) 4.
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33. Assinale a alternativa correta em relação a
resinas compostas.

35. Com relação ao uso dos selantes, é incorreto
afirmar que

(A) a presença de placa bacteriana pode interferir no
condicionamento ácido da superficie a ser selada.
(B) a adesão do material selador é de natureza
mecânica pela formação de projeções resinosas nas
microporosidades na superficie do esmalte.
(C)a remoção total do ácido da superficie de
esmalte deve ser feita pela lavagem com jato de

ar/água.
(D ) se deve verificar presença de bolhas ou de áreas
não-seladas com a ponta da sonda exploradora, em
toda a superficie do selante, após a sua aplicação.
(E) os selantes não estão indicados para uso em
dentes decíduos.

(A) As resinas compostas para dentes posteriores
são mais densas, facilitando a inserção na cavidade.
(B) O grau de conversão das resinas compostas não
interfere nas propriedades finais da restauração.
(C) A matriz inorgânica é composta principalmente
de Bis-GMA.
(D)A contração de polimerização é totalmente
eliminada pela polimerização gradual.
(E) Resinas com maior quantidade de carga
inorgânica têm contração de polimerização
aumentada.

34. Julgue as afirmativas abaixo, relacionadas ao
controle mecânico da placa dentária.

36. Via de regra, as urgências na clínica
odontológica estão relacionadas com problemas
endodônticos ou com traumas. Assinale a
alternativa incorreta relativa a esses

procedimentos.n

III

IV

v

As super:ficies dentárias mais beneficiadas
pela escovação são as super:ficies lisas livres
e oclusais.
Os procedimentos de auto-cuidado bucal
recomendados para pacientes considerados
livres de cárie incluem remoção mecânica da
placa e aplicação tópica de flúor pelo uso do
dentríficio fluoretado.
De acordo com a faixa etária da criança, os
pais devem realizar, ajudar ou supervisionar
a escovação dentária dos seus filhos.
O fio dental na dentição decídua só se
justifica entre super:ficies que apresentam
áreas de contato proximais.
O dentifrício fluoretado deve ser colocado no
sentido transversal da escova de dentes
infantil para crianças em idade pré-escolar .

A quantidade de afirmativas certas é igual a

(A)l
(B)2
(C)3
(D)4
(E) 5

(A)O tratamento nos casos de diagnóstico de
pulpite irreversível consiste na extirpação da polpa,
irrigação abundante e selamento temporário.
(B) Na pulpite reversível, o tratamento consiste em
remoção do fator causal, colocação de hidróxido de
cálcio e restauração provisória.
(C)Em casos de diagnóstico de necrose, procede-se
à abertura da câmara pulpar e à remoção dos restos
necróticos e restos pulpares do interior dos canais
por meio de irrigação abundante. Faz-se também
rápida instrumentação para remover a dentina mais
contaminada, curativo de demora e selamento

provisório.
(D)Em casos de abscesso periapical agudo, o
procedimento local é abertura coronária e drenagem
preferencialmente via canal.
(E) Após drenagem via canal ou cirúrgica de
abscesso periapical, é necessário que o dente
permaneça aberto para continuar a drenagem.
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37. Um paciente de dezoito anos de idade procura
atenção odontológica com necessidades acumuladas
de tratamento. O exame clínico mostrou alta
atividade de cárie, com lesões ativas em regiões de
superficie livre de praticamente todos os dentes na
face vestibular. O exame radiográfico evidenciou
presença de lesões interproximais nos dentes
molares e pré-molares. A presença de gengivite
marginal foi detectada em praticamente toda a boca.
Assinale a alternativa que apresenta apenas medidas
preventivas a serem adotadas inicialmente nesse
paciente.

39. Com relação à avulsão de dentes permanentes,
assinale a alternativa incorreta.

(A) o período de pennanência fora do alvéolo e a
condição sob a qual o dente foi preservado são

infonnações importantes para a decisão de re-

implante.
(B)O dente avulsionado não deve ter doença

períodontal avançada.
(C) A contenção rígida de dentes re-implantados
com rízogênese completa aumenta a extensão da
reabsorção radicular .
(D)A reabsorção radicular após o re-implante está
associada à duração do período fora do alvéolo em
meio úmido.
(E) Profilaxia contra o tétano e antibioticoterapia
devem ser instituídos após o reimplante.

40. Assinale a alternativa que não indica uma opção
para a esterilização de instrumentais de uso

odontológico.

(A)profilaxia, restauração das lesões de cárie e
aplicação tópica de flúor
(B) instrução de higiene oral, orientação dietética
baseada na dieta do paciente, restauração das lesões
de cárie
(C) instrução de higiene oral, orientação dietética
baseada na dieta do paciente, controle químico e
mecânico da placa e posterior avaliação das
necessidades restauradoras do paciente
(D)profilaxia, instrução de higiene oral, aplicação
tópica de flúor e restauração das lesões de cárie
(E) raspagem coronária, profilaxia, restauração das
lesões de cárie e indicação de retomo seis meses
após para controle

(A)irnersão em solução aquosa de glutaraldeído a
2% durante dez horas
(B)imersão em auto clave a 121 °C , I atm de
pressão, durante vinte minutos
(C)imersão em estufa a 160 °C durante 120 minutos
(D)irnersão em estufa a 170 °C durante 60 minutos
(E) imersão em solução de hipoclorito de sódio a
1% durante trinta minutos

38. Após exame radiográfico de rotina para controle
de progressão de lesões de cárie interproxirnal,
alguns fatores devem ser observados para a tomada
de decisão em relação a procedimento restaurador
invasivo. Esses fatores incluem

I.
n.

m.
IV.
v.

o tamanho da lesão .
o grau de envolvimento do esmalte.
o comprometimento da dentina.
a velocidade de progressão.
a presença ou não de cavitação na inspeção
visual direta proporcionada pelo afastamento
dentário.

A quantidade de afinnativas certas é igual a

(A)l.
(B)2.
(C)3.
(D)4.
(E) 5.
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41. Assinale a alternativa correta a respeito do
espaço biológico periodontal (ou junção dento-

gengival).

(A)O
(B) 1

(C)2.
(D)3.
(E) 4

43. Um homem de trinta anos de idade, com
diagnóstico de hemofilia A, apresentou-se para
atendimento odontológico com queixa de
sangramento gengiva}. O exame clínico revelou
gengivite generalizada avançada com grande
acúmulo de placa. Além disso, necessitava de
restaurações de rotina em dois quadrantes e
exodontia de dois terceiros molares semi-inclusos.
Com relação a essa situação hipotética, assinale a
alternativa incorreta.

(A)É contra-indicado qualquer tratamento
odontológico imediato.
(B) Esse paciente tem alto risco de complicações

hemorrágicas.
(C) O paciente necessita de avaliação médica.
(D ) O paciente necessita de exames laboratoriais
complementares para avaliar o fator vm da

coagulação.
(E) A prescrição de aspirina é contra-indicada.

(A)O espaço biológico periodontal pode ser
definido como a distância entre a margem livre da
gengiva e a crista óssea alveolar .
(H) Em procedimentos restauradores, quando
houver menos de 0,5 mm de distância entre o fundo
do sulco gengival e a crista óssea, está indicada uma

cirurgia periodontal.
(C)O espaço biológico periodontal pode ser
considerado uma unidade funcional composta por
uma região de aderência epitelial e por outra região
de inserção de fibras conjuntivas.
(D)As lesões cariosas com extensão subgengival
sempre indicam uma cirurgia periodontal de tecidos
moles.
(E) Em restaurações de cavidades com margem
cervical profunda e sem esmalte, os cimentos de
ionômero de vidro são indicados utilizando-se a
técnica de sanduíche, pois esses materiais não
agridem o periodonto em casos de invasão do

espaço biológico.

42. Julgue as afinnativas abaixo

I. 44. Durante o atendimento odontológico, um
paciente apresentou os seguintes sinais e sintomas:
fraqueza, dor na região torácica, falta de ar ,
aumento da pressão arterial e do ritmo cardíaco e
sudorese. A conduta correta para o atendimento
emergencial desse paciente não incluin.

m
(A)a administração de nitratos de ação prolongada
via sublingual.
(B) a administração de anti-histarnínico via

parenteral.
(C)a colocação do paciente na posição supina.
(D)a administração de O2.
(E) a tranquilização do paciente.

IV.

tratamento odontológico com anestesia de
gestantes no primeiro trimestre de gravidez é
considerado o mais seguro, pois não há riscos
de indução de efeitos teratogênicos ou de
contração muscular e aborto.
Pacientes que já tomaram penicilina não
correm o risco de desenvolver reação alérgica
do tipo choque anafilático .
Pacientes anêmicos podem ter hemorragia
pós-operatória, infecções secundárias e atraso
na cicatrização .
Deficiência em vitaminas C e K pode
favorecer hemorragias após e durante

procedimentos cirúrgicos.
A intervenção cirúrgica em pacientes
diabéticos deve ser realizada quando a taxa
de glicemia apresentar valores altos, para
evitar que o paciente tenha um choque por
falta de glicose no sangue.

v.

A quantidade de afirmativas certas é igual a
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Porém, as lâmpadas ultravioleta podem causar
problemas visuais no operador e no paciente.

45. Um paciente apresenta queixa de dor e fistula na
região de mucosa alveolar por vestibular, no
segundo molar superior. No exame radiográfico,
constatou-se que o dente já havia sido submetido a
tratamento e1\dodôntico radiograficamente
satisfatório com obturação de três canais sem falta
de material obturador. Na região de furca,
observou-se radioluscência. A sondagem revelou
bolsa gengiva! de 11 mm por vestibular e presença
de gengivite moderada. Com relação à situação
hipotética apresentada, assinale a alternativa
correta.

47. Diante de acidentes de trabalho envolvendo a
exposição a sangue ou a fluidos corpóreos de um
paciente positivo para o vírus da hepatite R,
assinale a alternativa que indica apenas
procedimentos que devem ser tomados pelo
dentista.

(A) lavagem da ferida com água e sabão,
estancamento imediato do sangramento, antissepsia
com substância à base de iodo
(H) lavagem do local ferido com água e sabão,
antissepsia com substância à base de hipoclorito,
notificação do acidente aos órgãos competentes
(C) estímulo do sangramento, antissepsia com
substância à base de iodo e, no caso de o
profissional já ter sido imunizado, tomar mais uma
dose da vacina imediatamente
(D)antissepsia com solução à base de iodo,
notificação aos órgãos competentes, e, se já for
imunizado com a série de vacinas, nada a fazer
(E) em mucosas, lavar com soro fisiológico, realizar
teste sorológico imediato e por até dois meses

(A) A lesão pode estar se desenvolvendo a partir de
canais acessórios não-obturados.
(B) Esse tipo de lesão sempre tem início a partir do
acúmulo de placa na raiz do dente.
(C)A lesão não tem relação com o tratamento
endodôntico, pois lesões laterais não estão
associadas ao sistema de canais radiculares.
(D) A administração de antibióticos e analgésicos é
suficiente para a resolução desses processos
inflamatórios agudos.
(E) O diagnóstico é de alveolite causada
provavelmente por trauma oclusal e presença de
placa bacteriana.

48. Em relação às alterações periapicais, assinale a
alternativa incorreta.46. Com relação às restaurações com resinas

compostas e ao processo de fotopolimerização,
assinale a alternativa correta. (A) As lesões mais frequentes encontradas no ápice

das raízes dos dentes correspondem ao granuloma
periapical e ao cisto radicular .
(B) A hipercementose e osteoclerose radicular são
assintomáticos.
(C)A pericementite e o granuloma periapical são
sintomáticas.
(D)As lesões radiolúcidas compreendem as de
origem pulpoperiapical como, por exemplo,
granuloma dental ou p~riapical, cistoradicular ou

periapical.
(E) A osteite condensante trata-se de alteração do
osso adjacente ao ápice do dente que se toma mais
condensado, mas radiopaco.

(A) A técnica de inserção da resina composta por
incrementos visa aumentar a fase pré-gel,
minimizando o estresse causado pela contração do
material quando esse é polimerizado.
(B) O sistema de ativação das resinas compostas
fotopolimerizáveis dá-se pela excitação de uma

diquetona (canforoquinona).
(C)Independentemente da fonte de luz, para que
uma resina composta seja fotopolimerizada
adequadamente, é necessário que o sistema tenha
potência de, pelo menos, 450 mW/cm2.
(D)Em uma cavidade a ser restaurada com resina
composta, quanto maior for o fator C (fator de
configuração cavitária), melhor será a
previsibilidade de sucesso da restauração .
(E) Resinas compostas fotoativadas atuais também
podem ser polimerizadas por luz ultravioleta.
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49. Acerca da anatomia dos canais dos dentes
permanentes, assinale a alternativa incorreta.

(D)As raízes dos dentes decíduos são mais longas e
afiladas em relação às dimensões da coroa.
(E) Os dentes decíduos possuem cor branco-
amarelada por toda a coroa, enquanto os
pennanentes possuem cor branco-leitosa.

52. Com relação às fendas orofaciais, julgue as
seguintes afirmativas.

I.

II

li.

A fenda labial é resultado de defeito na fusão
do processo nasal mediano com o processo
maxilar .
Falha na fusão das lâminas palatinas resulta
em fenda palatina.
A fenda mediana do lábio superior é a fenda
mais frequente e resulta da falha na fusão dos
processos nasais medianos.
As fendas faciais podem ser anomalias
isoladas ou fonnar parte de síndromes

específicas.

(A) Cerca de 80% dos primeiros molares inferiores
apresentam um único canal.
(H) Os incisivos centrais inferiores possuem, em
40% dos casos, um segundo canal, e a metade
desses desemboca em forames separados.
(C)Os primeiros pré-molares superiores são, na sua
maioria, birradiculares achatados no sentido mésio-
distal.
(D)Os primeiros molares superiores apresentam,
como regra geral, três raízes e três canais;
entretanto, 40% apresentam um quarto canal
localizado na raiz distovestibular .
(E) Na sua maioria, os segundos molares inferiores
são portadores de duas raízes e três canais.

IV
50. Um estudante universitário de dezenove anos de
idade apresentou-se para exame de rotina
odontológico pelo qual o dentista notou um
linfonodo cervical palpável no lado direito do
paciente. Com relação a essa situação hipotética,
assinale a alternativa incorreta.

A quantidade de afinnativas certas é igual a

(A) O.
(B) 1

(C)2
(D)3
(E) 4

(A)O paciente apresenta um problema comum,
visto rotineiramente na prática odontológica.
(H) O primeiro passo é a obtenção de uma história

completa.
(C)E necessário verificar se o aumento do
linfonodo é devido ou não a um processo
inflamatório.
(D)A causa da presença do linfonodo pode estar
associada a um problema dentário.
(E) A causa de linfonodos cervicais não está
associada a problemas dentários.

53. Os cimentos de ionômero de vidro não são

indicados para

(A)selamento de fóssulas e fissuras, material de
proteção, restauração de dentes decíduos.
(H) classe I conservativa, núcleos de
preenchimento, classe IV e V de Black.
(C) agente de cimentação em endodontia e como
selador apical em cirurgias parendodônticas,
cimentação de bandas ~ colagem de acessórios
ortodônticos.
(D)classe V erosão, abrasão e abfração, classe n
tipo túnel e slot horizontal.
(E) classe m e V, lesões cariosas, cimentação de
coroas parciais, totais e próteses fixas.

51. A respeito das características morfológicas
diferenciais entre dentes decíduos e dentes
permanentes, assinale a alternativa incorreta.

(A) Os dentes decíduos são menores que os
permanentes em todos os sentidos.
(B) Os cornos pulpares são mais altos nos molares,
e as câmaras pulpares são, proporcionalmente, mais
amplas que as dos permanentes.
(C) As coroas dos dentes decíduos são mais amplas
no sentido mésio-distal, em comparação com a
dimensão cérvico-oclusal.
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54. Lesão observada em pessoas idosas como
resultado de exposição prolongada ao sol e
caracteristicamente envolvendo o lábio inferior. No
início, observa-se pequeno edema e leve eritema,
seguido de ressecamento e ligeira descamação .
Com a progressão, o lábio toma-se muito seco e
descamado. Nódulos e erosões podem estar
presentes. Essa descrição é compatível com

(E) o triclosan tem sido muito utilizado como
agente antiplaca, sob forma de verniz.

antibióticos, assinale57. Com relação
alternativa incorreta.

a a

(A)fissura mediana do lábio.
(B) queilite angular .
(C)queilite actníca.
(D ) queilite esfoliativa.
(E) queilite de contato.

55. Doença fúngica particularD1ente restrita ao
Brasil e a países da América do Sul e Central. É
urna doença crônica granulamatosa. São três as
fonnas da doença conhecidas: pulmonar,
disseminada e mucocutânea. Clinicamente, é
caracterizada por perda de peso, febre, dispnéia e
tosse, aumento dos linfonodos, lesões de pele e
áreas genitais e úlceras no nariz, laringe, orofaringe
e cavidade oral. As lesões bucais usualmente
presentes são úlceras crônicas irregulares com
superficie granular. Nos casos mais severos, pode
ser observadas perfurações do palato duro e dor
severa. Essa descrição refere-se ao(à)

(A) o efeito bacteriostático dos antibióticos dá-se
pela inibição do crescimento bacteriano, para
posterior eliminação pelo sistema imunológico do

hospedeiro.
(H) Os antibióticos em odontologia são indicados
para casos de alveolite e abscessos de evolução
aguda sem limites definidos.
(C) O antibiótico de escolha para utilização nas
infecções bucodentais deve ser ativo sobre
anaeróbios e streptococos .
(D) O uso profilático de antibióticos em odontologia
é recomendado antes de procedimentos invasivos
em pacientes imunodeprimidos e em casos de
endocardite bacteriana.
(E) Os principais efeitos adversos das penicilinas
são as reações de hipersensibilidade, desde a
exantema até o choque anafilático.

58. A respeito das radiografias
assinale a alternativa incorreta.

panorâmicas,

(A) sarcoidose.

(B) blastomicose sul-americana.

(C) sífilis.

(D)tuberculose.

(E) granuloma maligno.

56. Acerca do controle químico da placa dental,
assinale a alternativa incorreta.

(A)Baixa dose de radiação para paciente e ampla
cobertura anatõmica são as principais vantagens da

radiografia panorâmica.
(H) Alterações no osso alveolar decorrentes de
lesões periapicais incipientes podem ser analisadas
com o uso dessa técnica radiográfica.
(C)Processo coronóide, espinha nasal anterior,
canal mandibular, arco zigomático e osso hióide são
estruturas anatõmicas observadas nesse tipo de
tomada radiográfica.
(D ) As radiografias panorâmicas estão indicadas
para avaliar terceiros molares, as anomalias de
desenvolvimento dentário e os dentes retidos.
(E) Distorção geométrica e sobreposição de imagem
de dentes, especialmente na região de premolares,
são problemas associados a essa técnica.

(A) O efeito antimicrobiano da clorexidina dá-se
pela inibição da incorporação da glicose pelos
streptococos e de seu metabolismo a ácido lático.
(B)O meio de utilização do cloreto de cetil
piridíneo é o bochecho.
(C)A substância quimioterápica mais eficiente
contra streptococos mutans é a clorexidina, pois
essas bactérias são sensíveis a este antimicrobiano.
(D)O controle mecânico da placa pode ser
substituído pelo uso contínuo de substâncias
antimicrobianas eficientes.

14



lllfIP IIEPSEC

CIICIISI .UlP.I..MEITI .E lllIS .E lFICIIl../I. .E 11111 SIPElII.

59. Com relação ao emprego do
odontologia, julgue as afinnativas abaixo.

flúor em

(A)O
(B) 1

(C)2

(D)3.
(E) 4

I.

li.

m.

IV.

v.

5 rngF'/kg de peso é a dose provave~ente
tóxica (DPT) de ingestão do tlúor.
O principal sintorna da ingestão aguda de
tlúor é a tluorose.
O rnaior produto de reação entre a apatita e o
tlúor aplicado topicamente é o tluoreto de
sódio.
A tluorose dentária é simetricamente
distribuída na boca, rnas nern todos os dentes
são igualrnente afetados.
Produtos corn alta concentração de tlúor
devern ser recornendados para pacientes corn
lesões ativas de cárie.

A quantidade de afirmativas certas é igual a

(A)l.
(B)2.
(C)3.
(D)4
(E) 5

60. A respeito de anestesia local em odontologia,
julgue as afirmativas abaixo .

1

II.

m.

IV

A função dos anestésicos locais é bloquear o
fluxo de íons cálcio para dentro do nervo,
impedindo a gênese e a propagação dos
potenciais de ação .
Parestesia é a perda prolongada de
sensibilidade que poderá decorrer de um
hematoma devido à compressão nervosa após
administração do anestésico.
Hipertensão severa não-controlada, infarto do
miocárdio recente e angina instável são
contra-indicações para uso de anestésicos
com vasoconstrictores.
Em tecidos inflamados, a anestesia pode não
se instalar , pois o pH ácido limita a sua
difusão através da membrana do neurônio.
Os vasoconstrictores são usados para permitir
a absorção sistêmica do anestésico local,
aumentar a duração da ação anestésica e
diminuir sua toxicidade.

v.

A quantidade de afirmativas certas é igual a
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