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ATENÇÃO 

 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas 

de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua Portuguesa, 

10 (dez) de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos do cargo de sua 

opção. 

 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe, imediatamente, ao Fiscal. 

 Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu 

Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o 

Número de Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você 

receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição 

impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição. 

 As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
BOA SORTE! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
TEXTO 1 

 

Os fatos linguísticos sempre estiveram misturados à história dos povos, a seus esforços de expansão e dominação 

territorial e política, a suas lutas pela hegemonia cultural, a seus intentos proselitistas, a suas necessidades retóricas; 

enfim, as línguas foram recebendo tratamentos diversos, conforme as também diversas condições sociais e políticas dos 

grupos, que as tinham como marca de sua identidade. 

Não estranha, portanto, que, historicamente, as questões linguísticas tenham servido a interesses muito diversos 

e, de acordo com esses interesses, tenham sido vistas em óticas bastante diferentes. “Toda língua são rastros de velhos 

mistérios”, lembra Guimarães Rosa. 

Se isso é verdade, considerando-se a língua como um todo, é mais verdade ainda entre nós, ocidentais, em 

relação à gramática, em geral. De fato, herdamos dos gregos a concepção da gramática, em todas as acepções, como 

uma força controladora que preserva a língua contra as possíveis ameaças de desaparecimento ou até mesmo de 

declínio, seja pela ação de invasores, seja pela ação dos próprios membros da comunidade de falantes.  

Na verdade, as pessoas sempre sentiram certa compulsão para defender a integridade de sua língua. Ou, de 

acordo com certas visões, sua pureza ou seu poder de argumentação. Nada mais apropriado para esses intentos do que a 

compilação de gramáticas, que estabelecessem paradigmas, modelos, normas, capazes de garantir a manutenção da 

identidade linguística.  

Noutras palavras, se fez necessário, para as comunidades de falantes, um instrumento de controle – a gramática 

normativa – que disciplinasse o fluxo da própria língua, garantindo sua sobrevivência ou aperfeiçoando suas 

potencialidades de uso em função dos efeitos retóricos pretendidos. 

Nesse quadro, a criação de paradigmas e modelos em gramáticas foi assumindo feições próprias e constituindo 

uma garantia de vida e de sucesso para as línguas, sem nunca se ter ausentado totalmente. Nem mesmo quando já não 

eram tão evidentes as ameaças de desaparecimento ou de descaracterização de seus usos mais modelares.  

Em suma, foi sendo atribuído aos compêndios de gramática um papel de instrumento controlador da língua, ao 

qual caberia conduzir o comportamento verbal dos usuários, pela imposição de modelos ou de padrões. Mas não foi 

apenas a função de controle atribuída à gramática que fez com que os estudiosos se interessassem por ela. Sob ângulos 

bem diferentes, as pessoas sempre se mostraram curiosas por entenderem a suprema prerrogativa da linguagem humana, 

e isso também motivou o interesse pelo aparecimento de gramáticas, obras nas quais se tentasse explicitar os 

mecanismos subjacentes à atividade verbal.  

A encruzilhada de fatores tão complexos, historicamente submetidos a interesses políticos, econômicos e sociais 

diferentes, resultou numa série de concepções e, com o passar dos séculos, deu ensejo à formação de alguns equívocos 

acerca do que é a gramática e, consequentemente, daquilo que deve constituir seu ensino. 

Alguns equívocos mais recorrentes e com sérias repercussões para as atividades de ensino são as crenças de que: 

língua e gramática são a mesma coisa; basta saber gramática para falar, ler e escrever com sucesso; e toda atuação 

verbal tem que se pautar pela norma prestigiada.  

 
ANTUNES, Irandé. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras no caminho.  

São Paulo: Parábola, 2007, p. 35-38. Adaptado.  

 

01. É CORRETO afirmar que, quando analisado globalmente, o Texto 1 cumpre, prioritariamente, uma função: 

 

A) literária – por isso, a autora opta por trazer, em discurso direto, a voz de um autor clássico bastante representativo da nossa 

literatura, no trecho “Toda língua são rastros de velhos mistérios” (2º parágrafo), de Guimarães Rosa.  

B) didática – essa função se mostra, dentre outros aspectos, pelo resgate histórico que se faz no 3º parágrafo, ou seja, é 

evidente o esforço da autora para explicar ao seu público leitor certos fatos da nossa realidade linguística.  

C) publicitária – essa função justifica trechos como “na verdade, as pessoas sempre sentiram certa compulsão para defender a 

integridade de sua língua” (4º parágrafo), ou seja, há, claramente, uma intenção comercial no texto.  

D) moralizante – daí a afirmação de que “sob ângulos bem diferentes, as pessoas sempre se mostraram curiosas por 

entenderem a suprema prerrogativa da linguagem humana” (7º parágrafo), a qual pode ser entendida como „a moral da 

história‟. 

E) instrucional – por isso, no parágrafo conclusivo, a autora faz referência a “alguns equívocos mais recorrentes” e suas 

“repercussões”, ou seja, o texto objetiva orientar o leitor a executar determinada atividade. 

 

02. Segundo a autora do Texto 1, o surgimento da gramática normativa justificou-se, principalmente:  

 

A) pelo fato de cada língua ter recebido tratamentos diversos. 

B) pela decisão democrática de uma comunidade de falantes. 

C) pela preservação observada em usos linguísticos modelares. 

D) pelo evidente comportamento verbal inadequado dos usuários. 

E) pela suposição de que a língua sofria algum tipo de ameaça. 
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03. No que se refere a alguns elementos relacionadores presentes no Texto 1, analise as afirmações abaixo. 

 

I. Com o termo destacado no trecho: “enfim, as línguas foram recebendo tratamentos diversos, conforme as também 

diversas condições sociais e políticas dos grupos, que as tinham como marca de sua identidade.” (1º parágrafo), o 

autor faz uma retomada de “diversas condições sociais e políticas” e evita repetir esse segmento. 

II. No trecho: “Na verdade, as pessoas sempre sentiram certa compulsão para defender a integridade de sua língua. 

Ou, de acordo com certas visões, sua pureza ou seu poder de argumentação.” (4º parágrafo), os termos destacados 

têm o mesmo referente: “língua”.  

III. A expressão “Nesse quadro”, que introduz o 6º parágrafo, ao mesmo tempo em que expressa uma síntese do que se 

informou anteriormente no texto, situa as afirmações que serão feitas a partir desse ponto no contexto geral que foi 

apresentado até então. 

IV. No trecho: “Mas não foi apenas a função de controle atribuída à gramática que fez com que os estudiosos se 

interessassem por ela.” (7º parágrafo), o termo destacado, que aparece enfatizado após uma pausa, sinaliza para o 

interlocutor que a direção argumentativa do texto sofrerá alguma alteração.    

  

Estão CORRETAS, apenas: 

 

A) I e II. 

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) III e IV. 

E) II, III e IV. 

 

04. Acerca de algumas relações de sentido presentes no Texto 1, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Com a afirmação de que “os fatos linguísticos sempre estiveram misturados à história dos povos” (1º parágrafo), a autora 

defende que “a história dos povos e os fatos linguísticos guardam entre si uma forte inter-relação”.  

B) Dizer que “não estranha que, historicamente, as questões linguísticas [...] tenham sido vistas em óticas bastante diferentes” 

(2º parágrafo) significa dizer que “não surpreende que, ao longo da história, as questões linguísticas tenham gerado visões 

de mundo tão diversas”. 

C) A afirmação de que “herdamos dos gregos a concepção da gramática como uma força controladora” (3º parágrafo) equivale 

semanticamente à afirmação de que “os gregos nos legaram uma noção de gramática sobre a qual temos tido forte 

controle”. 

D) Dizer que “as pessoas sempre sentiram certa compulsão para defender a integridade de sua língua” (4º parágrafo) é o 

mesmo que dizer que “as pessoas sempre atuaram com convicção na defesa da totalidade de sua língua”. 

E) A ideia presente na afirmação de que “as pessoas sempre se mostraram curiosas por entenderem a suprema prerrogativa da 

linguagem humana” (7º parágrafo) corresponde semanticamente à ideia de que “as pessoas sempre demonstraram 

curiosidade para compreender como poderiam melhorar sua maneira de falar”.  

 

05. Considerando a organização sintática de alguns enunciados do Texto 1, analise as proposições abaixo. 

 

I. Em português, um sujeito pode ser colocado após seu predicado, como se observa no trecho: “Não estranha, 

portanto, que, historicamente, as questões linguísticas tenham servido a interesses muito diversos” (2º parágrafo), 

em que o predicado, destacado, introduz o enunciado, e seu sujeito está em posição posposta.  

II. No trecho: “Se isso é verdade, considerando-se a língua como um todo, é mais verdade ainda entre nós, ocidentais, 

em relação à gramática, em geral.” (3º parágrafo), o termo destacado é um aposto que cumpre a função de 

esclarecer, para o leitor, a quem o pronome “nós” faz referência.   

III. No trecho: “Nada mais apropriado para esses intentos do que a compilação de gramáticas” (4º parágrafo), o 

segmento destacado desempenha a função de complemento nominal, já que integra o sentido do nome 

“compilação”. 

IV. No trecho: “Noutras palavras, se fez necessário, para as comunidades de falantes, um instrumento de controle” (5º 

parágrafo), a opção pela próclise revela que a autora optou por seguir um padrão muito comum na variante 

brasileira do português.   

 

Estão CORRETAS: 

 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, II e IV, apenas.  

C) I, III e IV, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
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06. Assinale a alternativa na qual o segmento destacado cumpre a função de adjetivo. 

 

A) “Não estranha, portanto, que, historicamente, as questões linguísticas tenham servido a interesses muito diversos e, de 

acordo com esses interesses, tenham sido vistas em óticas bastante diferentes” (2º parágrafo). 

B) “De fato, herdamos dos gregos a concepção da gramática, em todas as acepções, como uma força controladora que preserva 

a língua contra as possíveis ameaças de desaparecimento ou até mesmo de declínio” (3º parágrafo). 

C) “Na verdade, as pessoas sempre sentiram certa compulsão para defender a integridade de sua língua” (4º parágrafo). 

D) “Nesse quadro, a criação de paradigmas e modelos em gramáticas foi assumindo feições próprias e constituindo uma 

garantia de vida e de sucesso para as línguas, sem nunca se ter ausentado totalmente” (6º parágrafo). 

E) “A encruzilhada de fatores tão complexos, historicamente submetidos a interesses políticos, econômicos e sociais 

diferentes, resultou numa série de concepções” (8º parágrafo).  

 

07. Assinale a alternativa que apresenta um enunciado elaborado CORRETAMENTE, de acordo com as regras 

vigentes de concordância. 

 

A) Ainda que exista muitas normas na língua, nem todas elas são normas prestigiadas.  

B) Na gênese de uma gramática normativa, tem que ser considerado muitos fatores diferentes.  

C) Gramáticas normativas haviam sido escritas muito antes de o Brasil existir como nação. 

D) Não resta dúvidas de que novos compêndios gramaticais serão lançados em nosso país.  

E) O ensino de regras normativas de gramática vêm sendo privilegiado em nossa sociedade. 

 

08. No 8º parágrafo, encontra-se o seguinte trecho: “A encruzilhada de fatores tão complexos [...] resultou numa série 

de concepções”. Assinale a alternativa em que as normas de regência verbal seriam atendidas, mantendo a coerência 

desse trecho, se ele fosse alterado.  

 

A) “A encruzilhada de fatores tão complexos [...] deflagrou no aparecimento de uma série de concepções”. 

B) “A encruzilhada de fatores tão complexos [...] redundou à geração de uma série de concepções”. 

C) “A encruzilhada de fatores tão complexos [...] implicou o surgimento de uma série de concepções”. 

D) “A encruzilhada de fatores tão complexos [...] oportunizou ao nascimento de uma série de concepções”. 

E) “A encruzilhada de fatores tão complexos [...] desencadeou à formação de uma série de concepções”. 

  

09. Sabemos que as normas ortográficas variam, de tempos em tempos. Assinale a alternativa cujo par de palavras está 

grafado segundo as normas que vigoram atualmente.  

 

A) socioeconômico – autorretrato. 

B) vôo – latinoamericano.  D) raínha – ultra-sonografia. 

C) tireóide – européia. E) heroi – caquí. 

 

TEXTO 2 

 
Disponível em: https://wordsofleisure.files.wordpress.com/2014/10/img_4480.jpg. 

Acesso em 03/07/17. 

 

10. A adequada interpretação do Texto 2 indica que, nele, faz-se uma crítica:  

 

A) ao conteúdo dos programas infantis. 

B) ao equivocado conceito de cultura. 

C) à fraca formação escolar das crianças. 

D) à programação televisiva em geral. 

E) ao baixo nível de leitura das crianças. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11. Maria distribuiu uma caixa de bombons com seus três filhos. O primeiro pegou metade dos bombons mais 1. O 

segundo recebeu metade do que restou e mais 1 bombom. O terceiro, por último, ficou com a metade do que ainda 

havia na caixa mais 1 bombom.  

 Sabendo que sobraram 2 bombons, quantos havia inicialmente na caixa? 

 

A) 26 

B) 32 

C) 28 

D) 30 

E) 34 

 

12. Da quantia que tinha para comprar três produtos, Lúcia gastou 1/4 mais R$ 15,00 com o primeiro, pagou 1/3 da 

quantia restante pelo segundo produto e, por fim, gastou tudo o que sobrou, R$ 48,00, comprando o último produto. 

Quanto Lúcia gastou ao todo nessas compras? 

 

A) R$ 120,00. 

B) R$ 110,00. 

C) R$ 136,00. 

D) R$ 116,00. 

E) R$ 124,00.  

 

13. A partir da afirmação: É verdade que existem palhaços que não gostam de sorrir, deduz-se que 
 

A) entre as pessoas que não gostam de sorrir, algumas são palhaços.  

B) quem gosta de sorrir não é palhaço. 

C) entre as pessoas que não gostam de sorrir, nenhuma é palhaço. 

D) quem não gosta de sorrir é um palhaço. 

E) entre os palhaços, nenhum gosta de sorrir 

 

14. Considerando que a declaração "Todo gato é pardo" seja verdadeira, assinale a alternativa que corresponde a 

uma argumentação CORRETA. 

 

A) Azrael é pardo, portanto é gato. 

B) Frajola é pardo, portanto não é gato.  D) Garfield não é gato, portanto é pardo. 

C) Manda-Chuva não é pardo, portanto não é gato. E) Tom não é gato, portanto não é pardo. 

 

15. Na continuação da sequência de figuras ☺, ☻, ☼, ♫, ♥, ☺, ☻, ☼, ♫, ♥, ..., a figura  que está na posição 127 é 

 

A) ☺ 

B) ☻  

C) ☼ 

D) ♫ 

E) ♥ 

 

16. O oitavo termo da sequência 2, 6, 12, 20, 30, ... corresponde a 

 

A) 90 

B) 40 

C) 60 

D) 56 

E) 72 

 

17. Uma área em uma universidade dispõe de 100 professores. Os professores são mestres ou doutores, 

contratados em regime de dedicação exclusiva ou parcial. Atualmente existem 35 professores com dedicação 

exclusiva, 40 doutores em regime parcial e 45 mestres.  

 Quantos são os doutores com dedicação exclusiva? 

 

A) 55 

B) 65  D) 15  

C) 60 E) 40 
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18. Considere o diagrama a seguir que apresenta a relação entre os conjuntos X, A, B, C, D, E e F.  

  

 

 

 

 

 

 

Dentre as relações entre esses conjuntos, assinale a FALSA. 

 

A) B  E B) A  X C) D  B D) X  D E) C  A 

 

19. Um conjunto A tem 9 elementos distintos. Quantos subconjuntos de A podem ser construídos, cada um com 4 

elementos diferentes? 

 

A) 126 B) 84 C) 56 D) 62 E) 94 

 

20. Em uma escola, as passagens para intercâmbio de um grupo de alunos foram emitidas com exatos 90 dias 

entre a data de saída e a data de retorno. Os alunos viajarão em uma sexta-feira do mês de junho.  

 Em qual dia da semana retornarão? 

 

A) Terça-feira. 

B) Sexta-feira.  D) Segunda-feira. 

C) Quarta-feira. E) Quinta-feira. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. Sobre Ética Odontológica, dos direitos fundamentais do cirurgião-dentista, segundo suas atribuições específicas, 

resguardar o segredo profissional corresponde ao especial dever do sigilo.  

 Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Para que exista infração ao dever do sigilo, não se faz necessária sua divulgação a toda a sociedade; basta simplesmente 

revelar a uma só pessoa. 

B) Não é facultado ao cirurgião-dentista revelar informações a um colega, mesmo se tiverem como objetivo a troca de 

conhecimentos técnicos em benefício do paciente. 

C) Quando houver a extinção da relação profissional com o paciente, é facultada ao cirurgião-dentista a quebra do dever do 

sigilo. 

D) Resguardar o segredo profissional é conduta moral do juramento do cirurgião-dentista e não de normas legais, éticas e 

deontológicas, estabelecidas no seu código profissional. 

E) Além do Código de Ética Odontológica, não há, na legislação pátria, o sigilo profissional como regra/princípio a ser 

respeitado sob pena de comunicações previstas em leis. 

 

22. Sobre infecção odontogênica e sua progressão natural, analise as afirmativas abaixo: 

 

I.  Quando a infecção perfura a lâmina cortical do processo alveolar, ela se dissemina por localizações. 

II.  Assim que a infecção perfura o osso, sua localização será determinada pela posição da perfuração relativa às 

inserções musculares. 

III.  A localização da infecção, oriunda de um dente específico, é determinada por dois fatores principais: a espessura 

do osso, que cobre o ápice do dente, e a relação do local da perfuração no osso, com as inserções musculares da 

maxila e mandíbula. 

IV. A progressão depende de fatores orgânicos. Pacientes submetidos a agentes quimioterápicos podem diminuir a 

contagem de leucócitos a menores de 1.000 células por milímetro. Quando isso ocorre, os pacientes ficam 

incapazes de se defenderem eficazmente. 

 

Assinale a afirmativa CORRETA. 
 

A) I, II, III e IV estão corretas. 

B) I e II estão corretas, e III e IV estão incorretas.  D) I, III e IV estão corretas, e II está incorreta. 

C) I, II e III estão corretas, e IV está incorreta.  E) II e IV estão corretas, e I e III estão incorretas. 
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23. Em relação à prevenção e ao controle do câncer bucal, assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A) Fatores de risco importantes para o desenvolvimento de câncer na cavidade bucal incluem o uso de produtos cítricos e 

industrializados. 

B) Cada fator de risco isolado representa um aumento de duas a três vezes no risco: em conjunto, eles podem aumentar o risco 

para mais de 15 (quinze) vezes em relação às pessoas que não fumam nem bebem. 

C) A evidência indica que certos tipos de vírus humano, como o da raiva ou do HIV, podem estar envolvidos no 

desenvolvimento de neoplasias nas vias aerodigestivas. 

D) Os carcinomas da região da cabeça e pescoço são classificados sempre pelo tipo celular e não, em relação à região 

anatômica. 

E) No tratamento cirúrgico do câncer bucal, a meta principal é remover os linfonodos submandibular e espinhal e o tumor 

secundário para evitar metástase. 

 

24. Uma vez que tenha sido estabelecido que o paciente necessite de antibioticoterapia e o tipo de medicamento tenha 

sido escolhido, ele deve ser administrado propriamente. Sobre esse assunto, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A frequência da dosagem é também importante na administração dos antibióticos. Já que há uma dose usual recomendada 

de cada antibiótico, há um intervalo de dosagem usual recomendado.  

B) Como a maioria dos antibióticos são eliminados pelos rins, o paciente com doença renal preexistente e consequentemente 

uma eliminação reduzida pode necessitar de intervalos maiores entre as doses, a fim de se evitar overdose, pois, se a 

dosagem usual for mantida, níveis plasmáticos excessivos e um aumento de toxidade podem ocorrer. 

C) Para se evitarem níveis excessivos no plasma, uma técnica alternativa é aumentar a dose do antibiótico e manter o mesmo 

intervalo entre as doses. 

D) A resposta terapêutica depende primariamente de picos de concentração; a maioria dos profissionais prefere aumentar o 

intervalo entre as doses.  

E) Quando da deficiência renal, um plano alternativo de tratamento deverá existir para usar um antibiótico que é excretado 

pelo fígado, tal como a eritromicina. 

 

25. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais 

da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde. 

 Sobre o SUS, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  Com a lei orgânica da saúde, os serviços do setor privado não podem participar do SUS. 

II.  Os hospitais universitários e de ensino podem ser integrados ao SUS mediante convênio. 

III.  Se os órgãos e as entidades públicas integram automaticamente o SUS, os hospitais universitários das 

universidades públicas não necessitam de convênio para sua integração. 

IV.  A integração dos hospitais universitários públicos é, pois, obrigatória, mas não automática, em razão das 

especificidades dos hospitais universitários, que têm como característica principal o ensino e a pesquisa. A 

assistência à saúde não pode sobrepor-se a sua finalidade primeira que é promover o ensino e a pesquisa. Daí o 

convênio, destinado a resguardar especificidades dessa integração. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) II e IV estão corretas, e I e III estão incorretas. 

B) I está correta, e II, III e IV estão incorretas.  D) I e III estão corretas, e II e IV estão incorretas. 

C) I e II estão corretas, e III, e IV estão incorretas. E) II, III e IV estão corretas, e I está incorreta. 

 

26. A grande inovação observada nas tomografias computadorizadas por feixe cônico é a obtenção das imagens 

volumétricas. Sobre elas, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  Diferentemente da TC, a CBTC utiliza um feixe de raios x de formato cônico, direcionado para a região de 

interesse do paciente, por exemplo a maxila e, em seguida, sensibiliza uma matriz bidimensional de detectores de 

imagem. 

II.  A técnica é realizada apenas com uma única varredura de 360 graus, de forma que a fonte de raios x e o detector se 

movam em sincronia ao redor da cabeça do paciente, a qual permanece imóvel no suporte de cabeça. Dependendo 

do tipo de equipamento, o tempo de varredura varia de 5 a 40 segundos, de acordo com o protocolo escolhido. 

III.  A fonte de raios x emite um feixe divergente e de baixa miliamperagem. O tamanho do feixe é limitado por um 

colimador circular ou retangular, correspondente ao tamanho do sensor, mas, em alguns casos, pode ficar restrito 

(colimado) para coincidir com a região anatômica de interesse. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) I, II e III estão incorretas. 

B) I e II estão corretas, e III está incorreta.  D) I, II e III estão corretas. 

C) I está correta, e II e III estão incorretas. E) III está correta, e I e II estão incorretas. 
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27. Do ponto de vista conceitual e geral, consideram-se técnicas ressectivas aquelas que objetivam eliminar ou reduzir, 

por excisão, corte ou amputação, os tecidos gengivais e periodontais comprometidos pela doença periodonal.  

 Sobre esse tema, analise os itens abaixo: 

 

I.  São técnicas cirúrgicas ressectivas que visam à remoção do tecido gengival em altura (gengivectomia) e espessura 

(gengivoplastia), a fim de restabelecer a anatomia e a fisiologia do tecido de proteção. Estão indicadas nas 

situações clínicas de: hiperplasia inflamatória crônica, hiperplasia medicamentosa, fibromatoses hereditária e 

idiopática, erupção passiva retardada e exposição da coroa clínica. 

II.  Ressalta-se que as incisões cirúrgicas devem ser realizadas com um ângulo de aproximadamente 45º no sentido 

coronal ou oclusal, sendo que esta inclinação biselada irá favorecer a reparação da ferida com forma e contornos 

fisiológicos. 

III.  Para execução da técnica convencional da gengivectomia, o tecido gengival é removido em altura, por meio de 

duas incisões: primária (bisturi de Kirkland) e secundária (bisturi de Orban), de forma contínua e/ou descontínua, 

caracterizando o bisel externo. As incisões deverão acompanhar a demarcação das profundidades das bolsas 

gengivais, “falsas bolsas”, com a pinça de Crane-Kaplan ou com a sonda periodontal, que resultam 

macroscopicamente em vários pontos sangrantes, servindo de guia às incisões. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) I e II estão corretas, e III está incorreta. 

B) II e III estão incorretas, e I está correta.  

C) I e III estão incorretas, e II está correta. 

D) II e III estão corretas, e I está incorreta. 

E) I, II e III estão corretas. 

 

28. Qual das afirmativas abaixo NÃO corresponde ao sucesso previsto nas cirurgias apicais? 

 

A) Condição periodontal saudável, sem deiscência, relação coroa raiz adequada. 

B) Diminuição de mobilidade dentária 

C) Ausência da resolução da dor 

D) Ausência de fístula dento alveolar 

E) Evidência radiográfica do procedimento ósseo após cirurgia 

 

29. Sobre a cirurgia para exodontia dos primeiros pré-molares superiores, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Realizar movimentos de rotação inicialmente por ser elementos unimoleculares.  

B) Devido à grande probabilidade de fratura radicular, o dente deve ser luxado, o máximo possível, com elevadores retos. 

C) O fórceps de número 15 é instrumento de escolha. 

D) Se houver fratura da raiz, não deve ser removida pela possibilidade de perfuração do seio maxilar. 

E) Movimentos iniciais devem ser paliativos, depois rotatórios e, por fim, vestibulares. 

 

30. De acordo com as necessidades odontológicas para pacientes especiais, considerando um paciente que sofreu um 

acidente vascular cerebral e teve redução de mobilidade, analise as afirmativas abaixo: 

 

I.  A abordagem deve ser condizente com o estado emocional do paciente e não deve desencadear estresse. 

II.  O estado físico-emocional do paciente pode exigir sedação consciente a fim de diminuir a dor e proporcionar um 

atendimento seguro e tranquilo. 

III.  O plano de tratamento desse paciente será elaborado de acordo com as necessidades verificadas no exame clínico 

intrabucal, bem como suas condições sistêmicas. 

IV.  Episódios convulsivos decorrentes do AVC não devem contraindicar uso de próteses ou aparelhos removíveis. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) I e III estão corretas, e II e IV estão incorretas. 

B) I, II, III e IV estão corretas.  

C) I, II e III estão corretas, e IV está incorreta. 

D) II e III estão corretas e I e IV estão incorretas. 

E) II, III e IV estão corretas, e I está incorreta 
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31. Para uma melhor compreensão e consolidação da dimensão multi e transdisciplinar da Bioética, são necessárias 

algumas considerações. Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Sem dúvida, a Bioética é instigante mobilizadora, ampla e polêmica. 

B) Não é fácil colocar, na prática diária, questões ou princípios filosóficos, havendo sempre espaço para interpretações e 

discussões, não existindo resposta fácil para nenhum dilema Ético ou Bioético. 

C) Principalmente porque ela é relativa, relacionando-se e interagindo com a sociedade; relacionando-se com pluralidade 

moral, solidariedade, prudência, historicidade, evolução, tolerância e respeito ao ser humano e ao fenômeno Vida. 

D) Ela não é uma doutrina que veio substituir a religião e, muito menos, é “cartorialista”, sendo que, em hipótese nenhuma, 

pretende definir uma verdade absoluta. 

E) Dentro da Bioética, não haverá discussões e desacordos. Essas atitudes e práticas da Bioética a tornam um instrumento de 

negociação pacífica das instituições morais. 

 

32. Na sequência de eventos do bloqueio dos anestésicos locais sobre a membrana do nervo, qual o primeiro passo? 

 

A) Causar alteração permanente na estrutura nervosa 

B) Toxidade alta 

C) Depressão da velocidade de despolarização 

D) Diminuição da condutância do sódio 

E) Deslocamento dos íons de cálcio do sítio receptor dos canais de sódio 

 

33. As substâncias anestésicas locais são classificadas de acordo com o sítio biológico e o modo de ação em 
 
 Classe A: atuam num sítio receptor na superfície externa da membrana nervosa. 

 Classe B: atuam em sítios receptores na superfície interna da membrana nervosa. 

 Classe C: atuam por mecanismo físico-químico independente do receptor. 

 Classe D: atuam por combinação de mecanismos pelo receptor e independentes do receptor. 
 
Baseados nessas afirmações, que são verdadeiras, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O tempo de latência deve ser alto. 

B) As Biotoxinas pertencem à Classe B. 

C) A Articaína pertence à Classe C. 

D) A Benzocaína pertence à Classe D; seu efeito clínico é insuficiente. 

E) Os anestésicos locais mais úteis clinicamente (p.ex., articaína, lidocaína, mepivacaína, prilocaína) são Classe D. 

 

34. Sobre o Flúor e a cárie dentária, é CORRETO afirmar que 
 
A) a diferença na concentração de Flúor na superfície do esmalte de dentes decíduos, em áreas de ótima concentração de Flúor, 

é muito insignificante, comparada com as que têm flúor em concentração subclínicas. 

B) baixo peso ao nascer e prematuridade são variáveis tão importantes quanto o consumo de açúcar para o desenvolvimento de 

cárie em crianças. 

C) a cárie é uma doença de origem prioritariamente genética. 

D) defeitos de esmalte na dentição decídua não são precursores da cárie. 

E) o uso de flúor é um mito do século XX, portanto um paradigma a ser superado pelo desenvolvimento da ciência. 

 

35. Sobre a cárie em crianças, é CORRETO afirmar que 
 

A) mais de 30% das crianças de 12 anos das escolas públicas do Recife apresentam cárie em superfície lisa dos dentes. 

B) a demanda de tratamento dentário, originado por cárie nos serviços públicos do Recife, advém de escovação deficiente, uma 

vez que existe cobertura total de flúor na água de abastecimento. 

C) a ingestão de açúcar entre as refeições, à livre demanda pode ser evitada e, com isso, reduzir os riscos comuns a doenças 

crônicas, como a cárie dentária, diabetes e doenças cardiovasculares. 

D) os dentifrícios no Brasil apresentam concentrações subclínicas de flúor. 

E) as pastas dentais brasileiras não têm controle de qualidade para flúor. 

 

36. A prática da odontologia restauradora em dentes decíduos e dentes permanentes jovens deve considerar que 
 

A) as câmaras pulpares dos dentes decíduos são proporcionalmente mais volumosas e próximas da superfície. 

B) os contatos entre dentes decíduos são amplos e achatados, como observado em dentes permanentes. 

C) a altura coronária dos dentes decíduos facilita a habilidade desses dentes de suportar e reter restaurações intracoronárias. 

D) dentes permanentes jovens não exibem características merecedoras de cuidados a serem considerados em procedimentos 

restauradores. 

E) a amplitude das câmaras coronárias e as áreas de contato com dentes decíduos adjacentes são  arredondadas e muito 

próximas. 
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37. A restauração dentária em dentes decíduos deve 

 

A) ser mais invasiva que em dentes permanentes jovens. 

B) utilizar técnicas mais invasivas. 

C) favorecer o uso de materiais adesivos. 

D) sempre utilizar materiais restauradores que necessitem de preparos cavitários, classicamente retentivos.  

E) sempre empregar amálgama como padrão-ouro de restaurações. 

 

38. Um paciente do sexo masculino de 15 anos de idade procurou atendimento em uma clínica odontológica, por 

apresentar um dente superior com sensibilidade ao frio. Após exame clínico, foi verificada, no dente 16, uma lesão 

cariosa com cavidade Mésio-Ocluso-Distal. Ao exame radiográfico periapical, apresentou extensa área radiolúcida 

coronária, sugestiva de lesão de cárie próxima à câmara pulpar. Após a remoção da lesão cariosa, a cavidade 

apresentou-se bastante profunda, porém sem exposição pulpar.   

 Na situação descrita, segundo Lopes & Siqueira 2015, que procedimentos clínicos devem ser executados, a fim de se 

restaurar esse dente com resina composta? 

 

A) Proteção do complexo dentino-pulpar com cimento de ionômero de vidro. Após uma ou duas semanas, se o dente estiver 

assintomático, a restauração com resina poderá ser realizada. 

B) O tratamento de escolha será uma pulpotomia, com aplicação de curativo de ionômero de vidro, uma vez que o paciente é 

jovem; o dente apresenta uma ampla destruição coronária, e o paciente não sente dor espontânea. Após uma ou duas 

semanas, se o dente estiver assintomático, a restauração com resina poderá ser realizada. 

C) Proteger o complexo dentino-pulpar com cimento de hidróxido de cálcio e selar a cavidade com cimento de ionômero de 

vidro. Após uma ou duas semanas, se o dente estiver assintomático, a restauração com resina poderá ser realizada. 

D) O tratamento de escolha será uma pulpotomia, com aplicação de curativo de óxido de zinco e eugenol, uma vez que o 

paciente é jovem, o dente apresenta uma ampla destruição coronária, e o paciente não sente dor espontânea. 

E) Capeamento pulpar indireto com hidróxido de cálcio PA e selamento da cavidade com cimento de ionômero de vidro. Após 

uma ou duas semanas, se o dente estiver assintomático, a restauração com resina poderá ser realizada. 

 

39. Após examinar clínica e radiograficamente uma paciente com 30 anos de idade, o dentista diagnosticou, no dente 25, 

a presença de cárie profunda, dor aguda demorando a cessar após a remoção do estímulo com o frio, dor 

espontânea e excruciante. O aspecto radiográfico desse dente se apresentou normal.  

 Baseado nessas informações, o diagnóstico provável para o dente 25 e o plano de tratamento dessa alteração pulpar, 

de acordo com Lopes & Siqueira 2015, são respectivamente 

 

A) Pulpite irreversível assintomática e pulpotomia. 

B) Pulpite irreversível sintomática e capeamento pulpar direto. 

C) Abscesso apical agudo e pulpectomia. 

D) Pulpite reversível e pulpectomia. 

E) Pulpite irreversível sintomática e pulpectomia. 

 

40. Segundo Mário Leonardo (2008), a pulpotomia é uma técnica de tratamento endodôntico conservador, que consiste 

na remoção do tecido pulpar coronário inflamado, com consequente manutenção da integridade da polpa radicular. 

De acordo com os conhecimentos sobre pulpotomia, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A pulpotomia pode ser efetuada tanto em dentes decíduos quanto em dentes permanentes, porém não pode ser efetuada em 

pacientes com pulpite irreversível.  

B) A pulpotomia deverá ser realizada quando, macroscopicamente, o tecido pulpar coronário se apresentar com consistência, 

coloração vermelho vivo (rutilante) e hemorragia excessiva, mas que cessa em poucos minutos, após a sua exposição ou 

remoção. 

C) A pulpotomia poderá ser indicada em dentes que apresentam exposição pulpar por cárie, em dentes com polpa exposta por 

mais de 24 horas, em decorrência de traumatismos, e em dentes com ampla destruição coronária, onde não há necessidade 

de pinos intracanais. 

D) Dentre as mais variadas substâncias indicadas para a proteção direta do tecido pulpar exposto, encontra-se o hidróxido de 

cálcio. Quando em contato com o tecido vivo, ele estimula a formação de uma barreira de tecido mineralizado, sem 

produzir uma zona de necrose superficial. 

E) O MTA é um material utilizado para pulpotomias, uma vez que ele não apresenta potencial mutagênico, possui baixa 

citotoxicade, não possui atividade osteogênica e estimula a formação de tecido mineralizado. 
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