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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 40 questões objetivas. Caso exista algum problema, 
comunique-o imediatamente ao Fiscal de Sala. 

PORTUGUÊS CONHECIMENTOS 
GERAIS EM SAÚDE 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Questões Pontos Questões Pontos Questões Pontos 
1 a 10 1,0 11 a 20 2,0 21 a 40 2,5 

 

2. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente assinalada no CARTÃO-
RESPOSTA, fornecido especificamente para este fim. 
3. As questões objetivas devem ser respondidas no CARTÃO–RESPOSTA, considerando a 
numeração de 1 a 40. 
3.1. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser 
feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta azul 
ou preta, de forma contínua e densa. 
  
Exemplo: 
3.2. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas do qual você só poderá 
assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE 
UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 
4. Confira se seu nome e número de inscrição constam na parte superior do CARTÃO-RESPOSTA 
que você recebeu, o qual não pode ser amassado ou dobrado. 
5. O Cartão-Resposta só será substituído se tiver falha de impressão. 
6. Assine seu nome na lista de presença e no CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identidade. 
7. Esta prova terá duração de 3 (TRÊS) horas, tendo seu início às 14h00min e término às 
17h30min (horário de Teresina). 
8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 
a) Se utilizar, durante a aplicação das provas, de máquinas e/ou relógio de calcular, bem como 
de rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b)  Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões 
e/ou o CARTÃO-RESPOSTA. 
c) Não assinar o CARTÃO-RESPOSTA ou lista de presença. 
9. O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início das provas e só 
poderá levar o Caderno de Questões faltando meia hora ou menos para o término das mesmas. 
10. Ao final da prova, devolva ao fiscal de sala o CARTÃO-RESPOSTA. 
11. Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados até o dia 12/04/2010 no site www. 
ivin.com.br. BOA PROVA! 

 

_____________________________________________________ 
NOME DO CANDIDATO 

___________________________________________ 
INSCRIÇÃO 

A B C D E 
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PORTUGUÊS 

 
1. Leia: 
 
1- Ai, palavras, ai, palavras, 
    que estranha potência a vossa! 
3- Todo o sentido da vida 
    principia à vossa porta; 
    o mel do amor cristaliza  
6- seu perfume em vossa rosa; 
    sois o sonho e sois a audácia, 
    calúnia, fúria, derrota... 

   (Cecília Meireles) 

 
Aponte a alternativa correta sobre as 
relações de significados que esse trecho 
apresenta. 
 
a) A reiteração do vocativo do verso 1 
enfatiza o tom de reflexão, isenta de emoção  
b) O adjunto adverbial de lugar do verso 4, 
expresso por uma metáfora, aponta para a 
intangibilidade das palavras. 
c) Os versos 7 e 8 apresentam predicativos 
do sujeito, que se organizam num paradoxo. 
d) Há um objeto direto no verso 3 que 
define, numa verdade atemporal, o alcance 
ilimitado do poder das palavras. 
e) Os adjetivos possessivos do verso 6 
referem-se “ao sentido da vida” a às 
“palavras”, recuperando tais termos, para 
infantilizá-los. 
 

 Com base nos versos, responda as 
questões 2 e 3: 

“_ Muito bom dia, senhora, 
que nessa janela está; 

sabe dizer se é possível 
algum trabalho encontrar” 

   (João Cabral de Melo Neto) 

 
2. No primeiro verso, senhora vem entre 
vírgulas porque o termo é: 
a) Um aposto 
b) Um sujeito deslocado 
c) Um vocativo 

d) Um predicativo 
e) Um sujeito simples 
 
3. Nos versos “sabe dizer se é possível / 
algum trabalho encontrar?”, a oração 
destacada é: 
a) Subordinada substantiva adjetiva 
b) Subordinada substantiva objetiva 
indireta 
c) Subordinada substantiva objetiva direta 
d) Subordinada substantiva predicativa 
e) Subordinada substantiva completiva 
nominal 
 
4. Assinale a alternativa em que não ocorre 
erro de grafia: 
a) Escasso, massa, carrocel, senário, senso 
b) Honradez, quizestes, ruço, dissertar, 
cessar 
c) Empossar, incipiente, obscecação, 
assessório, maçudo 
d) Celeiro, exegese, cerração, intensão, 
alcanse 
e) Atraso, maçã, ascensorista, exceção, 
obsessão 
 

 Texto para as Questões 5 a 9 

Assine IMPRENSA. Um olhar diferente sobre 
comunicação. Em duas décadas, o jeito de 
fazer notícia mudou muito. E o de ler 
também. Desde 1987, IMPRENSA traz para 
você um olhar apurado e crítico sobre o 
mundo do jornalismo e da comunicação. São 
vinte anos de grandes reportagens, análises 
precisas e entrevistas históricas. Um 
conteúdo de qualidade, que você pode 
receber todos os meses na sua casa. Assine 
IMPRENSA. E passe a ver a notícia com 
outros olhos. 

Língua Portuguesa, segmento, nº 28, 2007 

 
5. No trecho acima a intenção do autor é: 
a) Convencer o leitor de que a revista 
imprensa pode levá-lo “a ver a notícia com 
outros olhos”. 
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b) Vender a revista para um público mais 
seleto sem a preocupação com o conteúdo 
abordado. 
c) Convencer o leitor para que compre 
apenas exemplares desta revista, com a 
preocupação de massificá-la. 
d) Buscar dentro de outras camadas sociais 
um público mais adequado, de acordo com a 
visão da revista. 
e) Inserir novos contextos nas notícias para 
atingir outras camadas sociais. 
 
6. Assinale a alternativa adequada quanto à 
classificação das palavras sublinhadas: 
Um olhar diferente (l.) (...) Um olhar apurado 
(l.) (...) Um conteúdo de qualidade (l.). 
a) Artigo, artigo, artigo. 
b) Artigo, numeral, artigo. 
c) Numeral, artigo, numeral. 
d) Numeral, numeral, numeral. 
e) Numeral, numeral, artigo. 
 
7. Na frase: “são vinte anos de grandes 
reportagens”. O verbo ser concorda com: 
a) Vinte anos 
b) Grandes 
c) Reportagens 
d) Grandes reportagens 
e) De grandes reportagens 
 
8. Na frase: “O jeito de fazer notícia mudou 
muito” a oração destacada indica idéia de: 
a) Concessão 
b) Modo 
c) Causa 
d) Condição 
e) Tempo 
 
9. Considere com atenção a frase que segue: 
“E o de ler também”. A palavra em destaque 
corresponde sintaticamente: 
a) Décadas 
b) Noticia 
c) Jeito 
d) Muito 
e) Ler 
 

10. A alternativa que completa, 
respectivamente, as lacunas destes períodos 
é: 

I. Sabia que, se _______________as normas da 
escola, poderia sofrer conseqüências 
desagradáveis. 

II. Na campanha política fez __________ 
oposição aos candidatos de direita. 

III. Economistas e políticos aguardam com 
interesse a divulgação dos resultados do 
ultimo ____________. 
 
a) Infringisse / fragrante / senso 
b) Infringisse / flagrante / censo 
c) Infringisse / fragrante / censo 
d) Infligisse / flagrante / senso 
e) Infligisse / flagrante / censo 
 

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE 

 
11. As infecções pelo herpes simples vírus 
apresentam-se como desafios, cada vez 
maiores por serem dotados de várias 
peculiaridades. Dentre elas, citam-se a 
capacidade do vírus de permanecer em 
latência por longos períodos de tempo 
podendo sofrer reativação periódica, 
gerando doenças clínicas ou sub-clínicas. São 
exemplos de infecções deste vírus, exceto:  
a) Gengivoestomatite herpética primária  
b) Herpes incidivante 
c) Panarício herpético 
d) Ceratoconjutivite herpética 
e) Herpes simples neonatal 
 
12. As doenças diarréicas agudas são 
causadas por vários agentes etiológicos 
(bactérias, vírus e parasitas), cuja  
manifestação predominante é o aumento do 
número de evacuações, com fezes aquosas 
ou de pouca consistência. As sentenças 
abaixo estão corretas, exceto: 
a) Ocorrências de crianças em creche 
devem ser seguidas de precauções entéricas  
b) Educação em saúde, particularmente em 
áreas de elevada incidência 
c) Controle de vetores 
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d) É doença de notificação compulsória, 
devido sua elevada freqüência  
e) Melhoria de qualidade da água e destino 
adequado do lixo 
 
13. O Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e 
de Gestão, define como financiamento do 
Sistema Único de Saúde, os blocos de 
financiamento para custeio. O bloco de 
financiamento para Atenção Básica é 
composto do piso da atenção básica fixo e 
piso da atenção baixa variável e este ultimo 
pode ser composto das seguintes estratégias, 
exceto: 
a) Fator de incentivo da Atenção Básica aos 
povos indígenas  
b) Fator de incentivo da Atenção Básica aos 
quilombolas 
c) Incentivo a saúde no Sistema 
Penitenciário 
d) Saúde Bucal 
e) Compensação de Especificidades 
Regionais 
 
14. A portaria GM Nº: 154 de 24 de junho de 
2008 cria os núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (NASF), dentre as sentenças abaixo 
relacionadas a está portaria, a única 
verdadeira é:  
a) Podem fazer parte os seguintes 
profissionais: assistente social, terapeuta 
ocupacional, médico endocrinologista, 
médico ginecologista, médico pediatra 
b) Os NASF são as portas de entrada, como 
a ESF, do sistema 
c) Os NASF são classificados em três 
modalidades 
d) Será permitida a prática de homeopatia 
em consonância com a portaria 
971/GM/2006 
e) O NASF1 poderá ser composto de no 
mínimo 4 profissionais de nível superior 
15. A norma operacional do SUS/96 (NOB-
SUS 96) define como papel do gestor 
estadual de Saúde. Os seguintes papéis, 
exceto:  

a) Exercer a gestão do SUS no âmbito 
estadual 
b) Promover as condições e incentivar o 
poder municipal para que assuma a gestão 
secundária e primária da atenção à saúde de 
seus municípios 
c) Promover a harmonização, integração e 
da modernização dos sistemas municipais 
d) Gerenciar a gestão da saúde municipal 
em caráter transitório, se necessário 
e) Estabelecer fluxo contínuo de 
assessoramento dos programas de 
informatização da saúde  
 
16. A lei 8080/90 que dispõe sobre as 
condições para a promoção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e de outras 
providências. No seu artigo 13: relata que a 
articulação das políticas e programas, a cargo 
das comissões intersetoriais, abrangerá, em 
especial, as seguintes atividades, exceto: 
a) Alimentação e nutrição 
b) Saneamento e meio ambiente 
c) Farmacoepidemiologia 
d) Vigilância sanitária 
e) Saúde da mulher 
 
17. A portaria /GM Nº: 399, de 22 de 
fevereiro de 2006, contempla na dimensão 
Pacto de Gestão, a Regionalização como 
diretriz do Sistema Único de Saúde e em um 
dos eixos estruturantes deste Pacto. São 
instrumentos de planejamentos da 
regionalização: 
a) Plano Diretor de Regionalização (PDR), 
Plano diretor de Investimento (PDI) e 
Colegiado de Gestão 
b) Plano Diretor de Regionalização (PDR), 
Colegiado de Gestão e Piso da Atenção Básica 
(PAB) 
c) Piso da Atenção Básica (PAB) e Piso da 
Atenção Básica Variável (PAB. Variável) 
d) Programação Pactuada e Integrada da 
Atenção a Saúde (PPI), Colegiado de Gestão e 
Plano Diretor de Investimento (PDI) 
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e) Plano Diretor de Investimento (PDI), 
Programação Pactuada e Integrada da 
Atenção a Saúde (PPI) e Plano Direto de 
Regionalização (PDR) 
 
18. O sistema de informação da Atenção 
Básica (SIAB) auxilia as equipes da Estratégia 
Saúde da Família, as unidades de saúde e os 
próprios gestores municipais para 
acompanharem o trabalho e avaliarem a sua 
qualidade. Na ficha “D” é um exemplo de 
procedimento coletivo, exceto: 
a) Bochechos fluorados 
b) Higiene bucal supervisionada 
c) Atividades educativas em saúde bucal 
d) Cuidados do desenvolvimento orofacial 
e) Escovação supervisionada com 
bicarbonato de sódio 5% 
 
19. O Ministério da Saúde suspenderá os 
repasses dos incentivos referentes ao NASF 
aos Municípios e/ou ao Distrito Federal, nos 
casos em que forem constatadas, por meio 
do monitoramento e/ou da supervisão direta 
do Ministério da Saúde ou da Secretaria 
Estadual de Saúde ou por auditoria do 
DENASUS, alguma das seguintes situações, 
exceto:  
a) Inexistência de unidade de saúde 
cadastrada para o trabalho das equipes;  
b) Ausência de qualquer um dos 
profissionais da equipe por período superior 
a 90 (noventa) dias, com exceção dos 
períodos em que a contratação de 
profissionais esteja impedida por legislação 
específica;  
c) Disponibilizar a estrutura física adequada 
ao desenvolvimento das atividades mínimas 
descritas no escopo de ações dos diferentes 
profissionais que comporão os NASF; 
d) Descumprimento da carga horária 
mínima prevista para os profissionais dos 
NASF;  
e) Inexistência do número mínimo de 
Equipes de Saúde da Família vinculadas ao 
NASF, sendo consideradas para esse fim as 
Equipes de Saúde da Família completas e as 

Equipes de Saúde da Família incompletas por 
período de até 90 dias. 
 
20. Na fase inicial dos sintomas ou fase 
precoce, o portador de HIV pode apresentar 
sinais e sintomas inespecíficos de intensidade 
variável, além de processos oportunistas de 
menor gravidade, principalmente na pele e 
nas mucosas. Os sinais e sintomas 
inespecíficos dessa fase são, exceto: 
a) Sudorese noturna 
b) Gengivite 
c) Fadiga 
d) Trombocitopenia 
e) Emagrecimento 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Segundo o Código de Ética Odontológica 
é incorreto afirmar que: 
a) Na fixação dos honorários profissionais o 
costume do lugar deve ser considerado 
b) Os anúncios e a propaganda poderão 
conter técnicas de tratamento 
c) Constitui infração ética instituir cobrança 
através de procedimento mercantilista 
d) Constitui infração ética publicar, sem 
autorização, elemento que identifique o 
paciente 
e) Constitui infração ética elaborar planos 
de tratamento para serem executados por 
terceiros. 
 
22. A desinfecção é definida como um 
processo físico ou químico que elimina a 
maioria dos microorganismos patogênicos de 
objetos inanimados e superfícies. Sobre os 
principais desinfetantes químicos utilizados 
em artigos odontológicos podemos afirmar 
que: 
a) O Hipoclorito de sódio 1% é bactericida, 
fungicida, viruscida e esporicida 
b) O Ácido Peracético não é efetivo na 
presença de matéria orgânica 
c) O Álcool 70% apresenta alto nível de 
desinfecção 
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d) O Glutaraldeído 2% não apresenta ação 
esporicida. 
e) Todas as respostas estão corretas. 
 
23. Marque a alternativa correta: 
I. Cataflan, Dórico e Ponstan são 
analgésicos com atividade antiinflamatória. 
II. Os antiinflamatórios não-seletivos 
interferem na formação de prostaglandinas 
fisiológicas. 
III. Amoxil, Benzetacil e Pantomicina são 
antibióticos mais indicados na gravidez 
IV. O Transamin é um hemostático que atua 
diminuindo a permeabilidade capilar. 
    
a) I, II, III são corretas 
b) I e III são falsas 
c) III e IV são corretas 
d) II e III são corretas 
e) I, II e IV são falsas 
 
24. Ao prescrever qualquer medicamento o 
cirurgião dentista deve estar atento para as 
possíveis interações medicamentosas que 
possam ocorrer. O profissional deve: 
a) Usar Propoxifeno + Ácido acetilsalicílico 
quando paciente recebe cardiotônico; 
b) Associar antibiótico e corticosteróide 
durante infecções; 
c) Usar Propoxifeno e Ácido acetilsalicílico 
com Orfenadrina; 
d) Nenhuma das alternativas anteriores é 
correta 
e) Evitar associações de penicilinas e Ácido 
acetilsalicílico 
 
25. No exame clínico todas as alterações de 
normalidade devem ser investigadas e 
diagnosticadas, devem-se buscar lesões que 
possam estar associadas às várias fases 
evolutivas do câncer de boca. Dentre elas 
não podemos citar: 
a) Perda óssea rápida, indolor e inexplicável 
b) Erosões, úlceras e fissuras que não 
cicatrizam 
c) Nódulos de crescimento lento e indolor, 
com sinais de inflamação 

d) Áreas brancas envolvendo áreas 
vermelhas e vice-versa 
e) Áreas eritematosas 
 
26. Estatisticamente na literatura as lesões 
que se destacam como lesões cancerizáveis 
para o carcinoma espinocelular são: 
a) Queilite actínica 
b) Líquen plano 
c) Nevo 
d) Leucoplasia 
e) Todas as alternativas anteriores 
 
27. Faça a associação das alterações 
pulpares com os respectivos diagnósticos 
depois marque a alternativa correta. 
I. Hiperemia 
II. Pulpite Aguda Serosa 
III. Periodontite Apical Aguda 
IV. Abscesso Dento alveolar Agudo (em 
evolução) 
 
( ) Com ou sem Vitalidade Pulpar, Dor 
localizada, sensível ao toque, aumento do 
espaço periodontal 
(  ) Vitalidade Pulpar, dor aguda e provocada, 
localizada, espaço periodontal normal 
( ) Sem vitalidade pulpar, dor espontânea, 
localizada, pulsátil, extrusão e mobilidade 
dental 
( ) Com Vitalidade pulpar, dor aguda e 
espontânea, intensa, pulsátil, hemorragia 
abundante 
 
a) I, III, IV, II 
b) III, I, IV, II 
c) I, II, III, IV 
d) II, I, III, IV 
e) III, II, IV, I 
 
28. Um dos exames complementares mais 
utilizados em odontologia para o correto 
diagnóstico das diversas patologias bucais é a 
radiografia. Para que esse recurso seja 
realmente efetivo é preciso que o dentista 
esteja apto para fazer uma correta 
interpretação das características observadas. 
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Dentre as patologias citadas abaixo qual a 
que não corresponde à característica 
radiográfica apresentada? 
a) Cisto Dentígero está sempre associado à 
coroa ou parte da coroa de dentes 
permanentes 
b) Odontoma composto apresenta imagem 
radiopaca irregular, via de regra associada a 
um dente retido em cujo meio destacam-se 
as imagens de dentículos, entremeados por 
discretas áreas radiolúcidas  correspondente 
ao estroma do tumor 
c) No Granuloma observa-se uma solução 
de continuidade de lâmina dura e uma área 
radiolúcida de contorno bem delimitado e 
forma aproximadamente circular 
d) Nos cistos naso-labiais o aspecto de 
“pêra” é citado pelos autores como 
característico no Granuloma observa-se uma 
solução de continuidade de lâmina dura e 
uma área radiolúcida de contorno bem 
delimitado e forma aproximadamente 
circular 
e) O abscesso periodontal apresenta 
aspecto radiográfico de uma zona radiolúcida 
difusa, localizada na face lateral da raiz, 
sendo modificado pela etapa em que se 
encontra a lesão, a extensão da destruição 
óssea e localização da lesão nas faces livres 
ou nas proximais 
 
29. Algumas opções de esquemas de 
antibióticos indicados para profilaxia que 
podem ser empregados na prevenção de 
endocardites bacterianas são citadas abaixo, 
exceto: 
a) Amoxilina 2g (dose adulto)/ 
50mg/kg(dose pediátrica) V.O 1h antes do 
procedimento 
b) Azitromicina 500mg(dose 
adulto)/15mg/kg(dose pediátrica) V.O 1h 
antes do procedimento) 
c) Clindamicina 600mg(dose 
adulto)/20mg/kg(dose pediátrica) V.O 1h 
antes do procedimento 

d) Ampicilina 1g(dose 
adulto)/20mg/kg(dose pediátrica) I.M 30 min 
a 1h antes do procedimento 
e) Cefazolina 1g(dose 
adulto)/25mg/kg(dose pediátrica) I.M 30 min 
a 1h antes do procedimento 
 
30. São considerados riscos ocupacionais a 
possibilidade de perda ou dano e a 
probabilidade de que tal perda ou dano 
ocorra. Não podemos considerar como 
procedimento para minimizar o Risco Físico a 
que os profissionais de odontologia estão 
sujeitos: 
a) Utilizar protetores auriculares 
b) Manter o ambiente de trabalho com 
iluminação eficiente 
c) Proteger o compressor de ar com caixa 
acústica 
d) Tomar cuidado ao manusear os 
instrumentais com temperatura elevada 
e) Manter instrumentais em número 
suficiente e com qualidade para o 
atendimento 
 
31. Sobre os componentes ligamentares da 
ATM é correto afirmar: 
a) A cápsula articular é uma membrana 
fibrosa que se estende desde o colo do 
côndilo até o centro da cavidade glenóide 
b) O ligamento temporomandibular insere-
se na superfície lateral do arco zigomático, 
dirige-se para baixo e insere-se na face 
lateral do colo do côndilo 
c) O ligamento esfenomandibular insere-se 
na espinha do esfenóide e dirige-se para cima 
e para o lado, até a língua 
d) O estilomandibular estende-se da 
apófise e estilóide do temporal até a região 
do ramo da mandíbula 
e) O lig. Temporomandibular e o 
esfenomandibular cobrem e reforçam a 
estrutura articular em si, prevenindo o 
deslocamento anterior, posterior e lateral 
exagerados do côndilo 
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32. Para realização de Anestesia por 
bloqueio regional deve-se ter um 
conhecimento preciso das estruturas 
anatômicas que estão envolvidas. Com 
relação a anestesia por bloqueio regional dos 
nervos Alveolar Inferior, Lingual e Bucal 
marque a alternativa correta. 
I. Os músculos relacionados com essa 
anestesia são: Músculo Pterigóideo medial, 
lateral, Temporal e Masseter. 
II. O ramo descendente do nervo 
Temporobucal, dirige-se para baixo e para 
fora do feixe inferior do músculo pterigóideo 
lateral e sobre a face profunda do tendão do 
músculo Temporal. 
III. O nervo Lingual é um nervo misto que se 
dirige para diante na frente e por fora do 
nervo Alveolar Inferior. 
IV. O nervo Alveolar Inferior dirige-se para 
baixo sob o músculo pterigóideo medial, por 
trás e por fora do nervo lingual, e passando 
entre a face interna do ramo mandibular e 
ligamento esfenomandibular, vai penetrar o 
canal mandibular 
a) I, II e IV estão corretas 
b) I e III estão corretas 
c) II e III estão corretas 
d) I e IV estão corretas 
e) I, II, III e IV estão corretas 
   
33. As Lesões mais freqüentemente 
associadas com infecção pelo HIV são: 
a) Candidíase 
b) Leucoplasia pilosa 
c) Sarcoma de Kaposi 
d) Doença periodontal 
e) Todas as alternativas anteriores estão 
corretas 
 
34. Na confecção do isolamento absoluto é 
necessário o uso de grampos cuja função 
primária é a manutenção e estabilização do 
lençol de borracha. De acordo com o dente a 
ser isolado e as particularidades da situação 
clínica, grampos de diferentes modelos, 
formatos e tamanhos podem ser 
empregados. Na prática da Odontologia 

Restauradora, os grampos mais comumente 
utilizados são:  
a) W8A e 26 para dentes posteriores de 
coroas curtas ou expulsivas 
b) 212 para incisivos e caninos 
c) 210 e 211 para retração gengival em dois 
dentes contíguos. 
d) 200 a 205 para pré-molares 
e) 206 a 209 para molares 
 
35. Em qual situação o isolamento relativo é 
mais bem empregado que o isolamento 
absoluto 
a) Durante a remoção de restaurações 
insatisfatórias 
b) Em todos os procedimentos que 
envolvam amálgama 
c) Durante a remoção de tecido cariado, 
em especial em cavidades profundas 
d) Em procedimentos de execução rápida e 
simples 
e) Em pacientes com necessidades 
especiais e/ou dificuldades motoras 
 
36. As resinas compostas têm sua estrutura 
formada por vários componentes. Há quatro 
componentes principais, sendo suas 
características e os percentuais de cada um 
deles variáveis de um material para outro. 
Com relação aos componentes das resinas e 
suas características marque a opção falsa. 
a) A matriz orgânica é geralmente um 
dimetacrilato como o BIS-GMA ou o UDMA, 
associado a outros monômeros de menor 
peso molecular, como o TEGD-MA – 
necessários para regular a viscosidade; 
b) A carga inorgânica é formada por 
partículas de vidro, quartzo e/ou sílica, 
presentes em diferentes tamanhos, formas e 
quantidades. Está diretamente ligada às 
propriedades finais do material; 
c) Em virtude de sua natureza 
quimicamente distinta, as partículas de carga 
não têm adesão direta à matriz orgânica. Por 
essa razão a superfície das partículas é 
recoberta por um Agente de União, como o 
silano – uma molécula bifuncional, capaz de 
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se unir tanto à carga inorgânica como à 
matriz polimérica; 
d) Nos materiais de polimerização química, 
a reação do sistema Acelerador-Iniciador 
inicia-se com a mistura de duas pastas, uma 
contendo o acelerador (peróxido orgânico) e 
outra, o iniciador (amina orgânica). 
e) O fotoiniciador mais comumente 
utilizado é a canforquinona, que tem seu pico 
de absorção na faixa de luz com 
comprimento de onda de 470nm. 
 
37. O acabamento e o polimento das 
restaurações de amálgama visam, EXCETO: 
a) Corrigir a oclusão eliminando quaisquer 
interferências que tenha permanecido 
b) Concluir a escultura que não pode ser 
feita na primeira sessão. 
c) Reduzir a aspereza das restaurações, 
reduzindo o acúmulo de placa 
d) Regularizar os bordos da restauração 
facilitando a higienização 
e) Aumentar a resistência do amálgama à 
corrosão 
 
38. Maxila curta, abóbada palatina alta, 
molares em amora e hipoplasia dos incisivos 
e molares são manifestações bucais da 
seguinte doença sistêmica:  
a) Tétano 
b) Hanseníase 
c) Tuberculose 
d) Difteria 
e) Sífilis congênita 
 
39. São Tumores Odontogênicos de origem 
mesodérmica: 
a) Fibroma Odontogênico Periférico 
b) Ameloblastoma 
c) Tumor Odontogênico Epitelial 
calcificante 
d) Tumor Odontogênico Adenomatóide 
e) Tumor Odontogênico Escamoso 
 
40. A dose máxima permitida em que os 
primeiros sintomas de intoxicação são 
percebidos é chamada de Dose 

Provavelmente Tóxica (DPT). A quantidade 
necessária de Flúor para ser atingida a DPT 
em crianças de 20kg é: 
a) Na água – 50l 
b) Bochechos com NaF 0,05% - 215ml 
c) Bochechos com NaF 0,20% - 110ml 
d) Dentifrício com NaF 0,22% - 50g 
e) Aplicação Tópica de Flúor com NaF 
2,72% - 4ml 
 


