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CONHECIMENTOS BÁSICOS

Atenção: As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto
seguinte.

A Bela Azul

Como a Terra é bela! Certos estavam os teólogos e

astrônomos antigos em colocá-la no centro do universo! Os

astrônomos modernos e os geômetras se riram da sua inge-

nuidade e presunção... Ora, a Terra,  essa poeira ínfima perdida

em meio a bilhões de estrelas e galáxias – o centro em torno do

qual todo o universo gira?

Mas eles, cientistas, não sabem que há duas formas de

determinar o centro. Pode-se determinar o centro com o cérebro

e pode-se determinar o centro com o coração. O cérebro mede

o espaço vazio com réguas e calculadoras para assim localizar

o seu centro geométrico. Mas, para o coração, o centro do

universo é o lugar do amor.

Para o pai e a mãe, qual é o centro de sua casa? Não

será o berço onde o filhinho dorme? E para o trabalhador na

roça, cansado e sedento,o centro do mundo não é uma fonte de

água fresca? Chove e faz frio. A família inteira se reúne em

torno da lareira, onde o fogo crepita. Ali se contam estórias... E

sabe o apaixonado que o centro do mundo é o rosto de sua

amada, ausente...

Recebi de um amigo,  via Internet, uma série de

fotografias da Terra, tiradas de um satélite. Vinha tudo com o

nome de “A Bela Azul”. Que lindo nome para a nossa Terra!

Porque é com a cor azul que ela aparece. Lembrei-me de um

verso de Fernando Pessoa: “... e viu-se a Terra inteira, de re-

pente, surgir, redonda, do azul profundo”. O filósofo Niezstche

também era um apaixonado pela Terra. Dizia que era uma de-

formação do espírito ficar lendo um livro em casa, num dia lumi-

noso, quando a natureza está lá fora, fresca e radiante. É pos-

sível imaginar que ele, que proclamou a morte de Deus, tenha

secretamente elegido a Terra como seu objeto de adoração.

Mas agora anunciam os cientistas que a Bela Azul está

agonizante...

(Rubem Alves, Folha de S. Paulo, 07/02/2007)

1. O autor afirma, no primeiro parágrafo: Certos estavam os
teólogos e astrônomos antigos (...). Com essa afirmação,
pretende ele

(A) menosprezar a legitimidade das investigações e das
conclusões científicas.

(B) provar que os astrônomos antigos colocavam a
emoção acima da razão.

(C) iniciar uma argumentação na qual relativiza o peso
das verdades racionais.

(D) concluir sua tese de que as propriedades do uni-
verso derivam do amor.

(E) demonstrar seu respeito pelos sábios antigos, mais
sensíveis que os atuais.

2. No desenvolvimento do texto, a demonstração de que há
duas formas de determinar o centro

(A) revela-se insustentável, porque uma forma exclui a
outra.

(B) sustenta-se perfeitamente, se o critério for o padrão
da racionalidade.

(C) não faz sentido, porque as duas formas excluem-se
reciprocamente.

(D) sustenta-se perfeitamente, uma vez aceitos dois
distintos critérios.

(E) revela-se insustentável, pois ambos os critérios são
imprecisos.

_________________________________________________________

3. Atente para as seguintes afirmações:

I. O emprego de pontos de exclamação e reticências
ao longo do texto indica a ação constante da subje-
tividade de quem o escreveu.

II. No terceiro parágrafo o autor pondera, de modo
equilibrado e simétrico, a antinomia entre as razões
do cérebro e as do coração.

III. No quarto parágrafo, o autor refere-se a um seu
amigo, a Fernando Pessoa e a Nieztsche para ilus-
trar perspectivas e conclusões bastante distintas.

Em relação ao texto, está correto somente o que se afirma
em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) I e III.

_________________________________________________________

4. Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o
sentido de uma frase ou expressão do texto em:

(A) Certos estavam os teólogos = os teólogos estavam
seguros.

(B) tenha secretamente elegido a Terra = com desvelo
foi escolhida a Terra.

(C) onde o fogo crepita = aonde ardem as labaredas.

(D) se riram da sua ingenuidade e presunção = fizeram
glosa de sua inocência e premeditação.

(E) era uma deformação do espírito = representava uma
deturpação da alma.

_________________________________________________________

5. Na frase Dizia que era uma deformação do espírito ficar
lendo um livro em casa (...) quando a natureza está lá
fora, fresca e radiante, haverá correlação entre os tempos
e modos verbais caso as formas sublinhadas sejam
substituídas, respectivamente, por

(A) será - ficasse lendo - estiver

(B) seria - estar a ler - estivesse

(C) será - ler - estivera

(D) seria - ler-se - esteja

(E) seria - estivesse lendo - estará
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6. As normas de concordância verbal estão inteiramente
observadas na frase:

(A) Aos nossos corações não parecem de todo aceitável
que se elejam apenas os critérios racionais para se
determinarem o que é central nas coisas.

(B) Seja um berço, uma fonte de água pura, uma pai-
xão, instituem tudo isso centros dinâmicos dos nos-
so interesses e das nossas necessidades.

(C) Não houvessem duas formas de determinar o centro
das coisas, não haveria como opor as razões de um
astrônomo às razões de um poeta.

(D) Não nos espante que as razões do filósofo para
negar a existência de Deus estejam na base de sua
atração pelos dons da natureza, que o sensibilizam.

(E) Para muitos físicos modernos, não deixa de fazer
sentido os diferentes critérios que se leva em conta
para se definir o que seja “o centro.”

_________________________________________________________

7. A construção que NÃO admite transposição para a voz
passiva é:

(A) Os astrônomos antigos colocaram-na no centro do
universo.

(B) A mensagem chegou com o título de “A Bela Azul”.

(C) O coração coloca as razões do amor no centro do
universo.

(D) Anunciam os cientistas a agonia de nossa Bela Azul.

(E) A presença da natureza por vezes nos desvia da
leitura de um livro.

_________________________________________________________

8. Está clara, correta e coerente a redação da seguinte frase:

(A) Através dos séculos se afirmou de que a Terra e não
o Sol, constituísse o centro do universo, afirmação
que indispôs Copérnico e Galileu.

(B) Muitos dos mais presunçosos cientistas de hoje,
julgam que também os fossem os de outrora, isso
reflete um certo padrão de comportamento.

(C) A julgar por Nieztsche, a natureza oferece espetácu-
los cuja beleza não poderíamos nos afastar sequer
ao pretexto de se estar lendo um bom livro.

(D) Os exemplos do roceiro e o apaixonado são feitos
para nos convencer de que o centro do nosso mun-
do é o que se quer assim considerá-lo.

(E) O filósofo que não hesitou em proclamar a morte de
Deus é o mesmo que se curvou, emocionado, diante
das belezas indescritíveis da natureza.

_________________________________________________________

9. Está correto o emprego do elemento sublinhado em:

(A) Para esses pais, o centro não será o berço, em cujo
o filhinho está dormindo?

(B) O universo, de cujo a Terra já foi considerada centro,
revelou-se mais complexo do que supunham os
antigos astrônomos.

(C) Não será o rosto da amada, de cuja ausência nos
ressentimos, o centro do nosso universo?

(D) O filósofo considerava uma aberração a leitura de
um livro à qual nos dispensássemos de contemplar a
beleza da natureza.

(E) Os argumentos dos quais se prende o autor do texto
incluem os que ele considera identificados com as
chamadas “razões do coração”.

10. A pontuação está inteiramente adequada na frase:

(A) Recebi, via Internet, de um amigo que há muito não
vejo, uma série de fotografias da Terra, tiradas de
um satélite.

(B) Tanto os astrônomos antigos como os teólogos, não er-
ravam, na opinião do autor, quando consideravam que,
a Terra, essa poeira ínfima, era o centro do universo.

(C) Nada mais central na casa para os pais, que o lugar
onde está o berço do filhinho, nada tendo a ver esse
centro afetivo, com o geométrico da casa edificada.

(D) Será que Niezstche interrompia a cada belo crepús-
culo, suas leituras e seus escritos, sobretudo estes
que, tanto peso tiveram nas idéias de seu tempo?

(E) O astronauta russo, Yuri Gagárin, ao ter a visão de
nosso planeta a partir de um satélite, enviou para
todos nós, esta primeira mensagem de encan-
tamento, “A Terra é azul!”.

_________________________________________________________

11. Ao digitar um texto em um documento Word, teclando-se
simultaneamente Ctrl + Backspace será excluído

(A) todas as palavras até o final do parágrafo.

(B) uma palavra à direita.

(C) um caractere à esquerda.

(D) um caractere à direita.

(E) uma palavra à esquerda.
_________________________________________________________

12. Quando um arquivo não pode ser alterado ou excluído
acidentalmente deve-se assinalar em Propriedades do
arquivo o atributo

(A) Criptografar o conteúdo.

(B) Somente leitura.

(C) Gravar senha de proteção.

(D) Proteger o conteúdo.

(E) Oculto.
_________________________________________________________

13. Quanto aos direitos e garantias fundamentais previstos na
Constituição da República do Brasil, é INCORRETO
afirmar que

(A) no caso de iminente perigo público, a autoridade
poderá confiscar a propriedade particular, vedada ao
proprietário indenização posterior, se houver dano.

(B) é assegurado o direito de resposta proporcional ao
agravo, além da indenização por dano moral.

(C) são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação.

(D) as entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus
filiados judicial ou extrajudicialmente.

(E) não haverá juízo ou tribunal de exceção.
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14. Considere as assertivas, relacionadas aos Direitos
Políticos previstos na Constituição da República do Brasil.

I. A idade mínima para a elegibilidade ao cargo de
Vice-Governador de Estado é de vinte e um anos.

II. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a
justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados
da diplomação, instruída a ação com provas do
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

III. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos
para os maiores de sessenta e cinco anos e para
os surdos mudos.

IV. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

V. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor
na data de sua publicação, não se aplicando à eleição
que ocorra até um ano da data da sua vigência.

É correto o que consta APENAS em

(A) I e III.

(B) II e V.

(C) I, II e IV.

(D) I, III e V.

(E) II, IV e V.
_________________________________________________________

15. NÃO podem ser nomeados membros das Juntas
Eleitorais, escrutinadores ou auxiliares, dentre outros,

(A) engenheiros e contabilistas com escritório na sede
da circunscrição.

(B) professores efetivos da rede estadual de ensino.

(C) advogados e estagiários de direito militantes na
circunscrição.

(D) funcionários no desempenho de cargos de confiança
do Executivo.

(E) parentes em terceiro grau, por afinidade, de candidato.
_________________________________________________________

16. Tício tem 15 anos de idade e completará 16 anos no dia
do pleito. Nesse caso, Tício

(A) não pode alistar-se, pois não tem a idade mínima
exigida na data do alistamento.

(B) pode alistar-se, desde que formule o requerimento
até 100 dias antes das eleições.

(C) não pode alistar-se, porque é absolutamente incapaz
para os atos da vida civil.

(D) só poderia alistar-se se completasse 16 anos até a
véspera do dia marcado para as eleições.

(E) só poderá alistar-se se tiver completado 16 anos até
100 dias antes da data marcada para as eleições.

17. Sobre poderes e deveres do Administrador Público, é
INCORRETO afirmar:

(A) Não só os administradores públicos como toda
entidade que recebe dinheiro público ou administra
dinheiro público deve prestar contas.

(B) O poder decorrente do cargo ou função dá
autoridade ao agente público para impor sua decisão
aos administrados.

(C) Enquanto no Direito Privado o poder de agir é uma
faculdade, no Direito Público é uma imposição.

(D) O poder do agente público, quando revestido de
caráter de dever, é irrenunciável.

(E) O dever de probidade consiste na imposição a todo
agente público de realizar suas atribuições com
perfeição e rendimento funcional.

_________________________________________________________

18. Quando o agente público, embora competente para a
prática do ato administrativo, o executa de maneira que
foge aos limites a ele tangidos, diz-se que ocorreu

(A) exercício do poder discricionário.

(B) ato lícito.

(C) desvio de poder.

(D) excesso de poder.

(E) desvio de finalidade.
_________________________________________________________

19. Vinicius, na qualidade de servidor público federal, presta
serviços no Tribunal Regional Eleitoral de certo Estado
brasileiro. Tendo em vista a jornada d trabalho fixada em
razão das atribuições pertinentes ao respectivo cargo, é
certo que deverá ser respeitada, de regra, em horas, a
duração máxima do trabalho semanal e os limites mínimo
e máximo diários. Nesse caso, Vinicius estará sujeito,
respectivamente, a

(A) quarenta horas; e seis e oito horas.
(B) quarenta horas; e seis e dez horas.
(C) quarenta e seis horas; e seis e dez horas.
(D) quarenta e oito horas; e quatro e oito horas.
(E) quarenta e oito horas; e quatro e seis horas.

_________________________________________________________

20. Nas hipóteses em que a matéria do processo adminis-
trativo, no âmbito da Administração Pública Federal, en-
volver assunto de interesse geral, poderá ser aberto
período de consulta pública para manifestação

(A) popular, antes ou após a decisão  do pedido, desde
que esta não tenha transitado em julgado.

(B) da Advocacia-Geral da União, até o trânsito em
julgado da decisão, ainda que implique em prejuízo
para a parte interessada.

(C) de terceiros, antes da decisão do pedido, se não
houver prejuízo para a parte interessada.

(D) de qualquer representante do Poder Legislativo,
desde que no início do procedimento e antes do
recebimento do pedido.

(E) de entidades legalmente organizadas, antes da
decisão do pedido, ainda que possa acarretar algum
prejuízo para a parte interessada.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Constituem úlceras causadas por fungos, as lesões pre-
sentes nos estados patológicos abaixo:

I. sífilis.

II. histoplasmose.

III. paracoccidioidomicose.

IV. candidíase.

V. GUNA.

São corretas APENAS

(A) I, II e III.
(B) I, II e IV.
(C) I, II, III e IV.
(D) II, III e IV.
(E) II, III e V.

_________________________________________________________

22. Ao realizar exames clínicos e radiográficos de paciente
com 31 anos de idade, sexo masculino, com suspeita de
fratura do processo alveolar, é INCORRETO afirmar que a

(A) radiografia panorâmica permite visualizar os traços
de fratura na maxila.

(B) palpação bidigital evidencia mobilidade ou crepi-
tação dos fragmentos ósseos.

(C) palpação da área evidencia alterações de contorno
ou a presença de degraus ósseos.

(D) alteração de oclusão dentária mostra a existência de
fratura óssea.

(E) radiografia apical permite visualizar a relação entre
raízes dentárias e linhas de fratura.

_________________________________________________________

Atenção: As questões de números 23 a 26 refere-se ao
enunciado abaixo.

Paciente com 17 anos de idade, sexo masculino,
apresenta condição de higiene bucal insatisfatória, com
presença de biofilme dental (placa bacteriana). Visando à
abordagem preventiva da cárie e de doença periodontal, alguns
procedimentos devem ser adotados.

23. A prevenção da cárie dentária não se resume a uma
técnica ou à medidas isoladas. Quanto aos métodos
preven-tivos, é INCORRETO afirmar que

(A) a introdução da sacarose na dieta do bebê facilita a
implantação de uma microbiota cariogênica, princi-
palmente os Estreptococos do grupo mutans.

(B) o controle da placa bacteriana requer uma atenção
especial nos períodos de erupção dos molares decí-
duos e permanentes.

(C) a orientação para escovar os dentes após todas as
refeições é embasada em evidências científicas e
deve ser feita ao público adulto e infantil.

(D) os fatores da dieta com repercussão na atividade de
cárie são: o tipo de carboidrato, a freqüência de
ingestão e a adesividade do alimento.

(E) a higiene bucal noturna é muito importante, em
função da diminuição do fluxo salivar e do grande
período em que a placa tende a agir no sentido da
desmineralização.

24. No tratamento da cárie dentária, deve-se

(A) restaurar apenas as cavitações, promovendo remi-
neralização das manchas fluoróticas.

(B) restaurar as lesões, pois, eliminando os sintomas da
doença, a cura sobrevirá.

(C) abordar as causas, viabilizando a inadequação do
meio bucal.

(D) promover mudanças de comportamento, ampliando
a possibilidade de recidivas.

(E) reduzir os focos infecciosos, dificultando a implan-
tação da microbiota cariogênica.

_________________________________________________________

25. O controle químico do biofilme dental supragengival é
realizado por meio de alguns mecanismos, como

(A) aumentar a aderência bacteriana.

(B) alterar a patogenicidade do biofilme dental.

(C) aumentar o complexo de facultativos Gram +.

(D) reduzir o pH do biofilme dental.

(E) antecipar a proliferação bacteriana.
_________________________________________________________

26. Sobre a prevenção das doenças periodontais, é
INCORRETO afirmar que

(A) microrganismos habitando um biofilme subgengival
são erradicados com agentes antimicrobianos.

(B) o biofilme dental é o agente etiológico primário das
doenças periodontais inflamatórias.

(C) a remoção mecânica do biofilme dental mostra
correlação positiva com a melhora da condição
gengival.

(D) o controle da formação do biofilme dental é a medida
mais importante para a manutenção da saúde
periodontal.

(E) o biofilme dental supragengival é efetivamente
removido e desorganizado por ação mecânica de
limpeza.

_________________________________________________________

27. A técnica anestésica terminal infiltrativa na dentição
permanente tem indicação no alcance das seguintes
estruturas, EXCETO:

(A) caninos superiores.
(B) incisivos inferiores.
(C) pré-molares superiores.
(D) molares superiores.
(E) molares inferiores.

_________________________________________________________

28. Durante o preparo cavitário do dente 55, em paciente de 9
anos de idade, sexo feminino, ocorreu uma exposição
acidental da polpa. A área exposta encontra-se isenta de
dentina cariada, a hemorragia é discreta e a paciente não
apresenta histórico de dor espontânea. O procedimento
recomendado é:

(A) Pulpectomia com hidróxido de cálcio.
(B) Pulpotomia com hidróxido de cálcio.
(C) Pulpotomia com formocresol.
(D) Proteção pulpar direta com hidróxido de cálcio.
(E) Proteção pulpar direta com formocresol.
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29. Tendo em vista a proteção do complexo dentina-polpa, a
utilização de materiais para forramento de uma cavidade
profunda tem por objetivo

(A) promover uma barreira entre o esmalte e o material
restaurador.

(B) evitar a penetração de elementos tóxicos nos
túbulos dentinários.

(C) prevenir agressões físicas provenientes de microinfil-
tração marginal.

(D) prevenir agressões biológicas oriundas do material
restaurador.

(E) ampliar o fenômeno da percolação, reduzindo a
microinfiltração marginal.

_________________________________________________________

Atenção: As questões de números 30 e 31 referem-se ao
enunciado abaixo.

Paciente com 20 anos de idade, sexo feminino, refere
sensibilidade após a restauração do dente 16 com resina
composta e sensação de “dente crescido”. Clinicamente, não
são observadas evidências de infiltração marginal.

30. A causa provável desta sensibilidade pós-operatória é

(A) ausência de contato proximal.

(B) expansão de polimerização.

(C) contração de polimerização.

(D) ausência de contato deflectivo.

(E) trocas térmicas com o material restaurador.
_________________________________________________________

31. Visando a reduzir a sensibilidade pós-operatória, alguns
procedimentos devem ser efetuados durante a restauração
dentária, tais como:

(A) polimerizar o material restaurador em camadas.

(B) aplicar o material restaurador com espátula metálica.

(C) não utilizar a técnica incremental.

(D) polimerizar a resina em etapa única.

(E) selecionar o material restaurador segundo as ca-
racterísticas de dureza.

_________________________________________________________

32. Para realizar a extração do dente 26 de paciente com 33
anos de idade, sexo masculino, visando evitar um
acidente, diante do seio maxilar rebaixado e localizado
entre as suas raízes, indica-se

(A) a hemissecção radicular.

(B) o uso do fórceps.

(C) a alveoloplastia.

(D) a sindesmotomia.

(E) o seccionamento dentário.

33. Paciente com 46 anos de idade, sexo masculino, refere
queixa de tonturas e cefaléias occipitais e apresenta níveis
sistólicos e diastólicos, respectivamente, de 160mm/Hg e
120mm/Hg, no dia da consulta odontológica. A conduta
emergencial a ser adotada é

(A) promover vasoconstrição periférica por aposição de
compressas de água quente na região parietal.

(B) chamar o serviço especializado quando houver per-
da de consciência, evitando acidentes vasculares
cerebrais.

(C) promover vasoconstrição periférica por aposição de
compressas de água quente na região occipital.

(D) promover a proteção da cabeça com uma toalha
dobrada com objetivo de evitar traumas na cabeça.

(E) estimular o retorno à consciência fazendo o paciente
inspirar amoníaco visando estimular o sistema ner-
voso autônomo parassimpático.

_________________________________________________________

34. Ao testar a vitalidade pulpar do dente 36 de paciente do
sexo feminino, com 22 anos de idade, a resposta à prova
térmica pelo frio e a condição da polpa são, respecti-
vamente:

Resposta pulpar Condição da polpa

(A)
ligeira sensibilidade, cessan-
do quando o estímulo é
interrompido

hiperemiada

(B)
resposta acentuada, com dor
mais intensa com o frio que
com o calor

pulpite aguda avan-
çada

(C) alívio da dor quando o estí-
mulo é aplicado

inflamação aguda
inicial

(D)
ligeira sensibilidade, cessan-
do quando o estímulo é inter-
rompido

normal

(E) alívio da dor quando o estí-
mulo é aplicado

necrose

_________________________________________________________

35. Paciente com 55 anos de idade, sexo masculino, tem em
seu histórico clínico a presença de cardiopatia e alergia à
penicilina e cefalosporina. O antibiótico de escolha para a
profilaxia da endocardite infecciosa é

(A) Cefalotina.
(B) Ampicilina.
(C) Clindamicina.
(D) Cefalexina.
(E) Amoxicilina.

_________________________________________________________

Atenção: As questões de números 36 e 37 referem-se ao
enunciado abaixo.

Paciente com 30 anos de idade, sexo masculino,
apresenta o dente 24 com a polpa necrótica, que não responde
aos testes de vitalidade.

36. As tomadas radiográficas para auxílio no diagnóstico são:

(A) periapicais.
(B) panorâmicas.
(C) oclusais.
(D) cefalométricas.
(E) ortopantomográficas.
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37. O aspecto de radiolucência no periápice associado com a
raiz, através de uma perda da lâmina dura sobre o forame
para a polpa, é compatível com o diagnóstico de

(A) osteomielite.

(B) periodontite apical crônica.

(C) cisto dentígero.

(D) fratura vertical.

(E) cisto periodontal.
_________________________________________________________

38. Tendo por objetivo atenuar a dor de paciente com 29 anos
de idade, sexo masculino, apresentando um quadro clínico
de pulpite, indica-se a prescrição de

(A) betametasona.

(B) dexametasona.

(C) triancinolona.

(D) diclofenaco sódico.

(E) prometazina.
_________________________________________________________

39. Algumas condições inflamatórias agudas de origem
endodôntica requerem intervenção de urgência. A correta
correspondência entre a condição diagnosticada e o trata-
mento indicado é:

Diagnóstico Tratamento

(A) Pulpite reversível
Remoção da medicação in-
tracanal, medicação analgé-
sica

(B) Pulpite irreversível sin-
tomática

Repouso articular, imobili-
zação temporária

(C) Abscesso apical agu-
do

Drenagem oportuna, adminis-
tração de antibiótico e anal-
gésico

(D)
Pericementite apical
aguda de origem trau-
mática

Desobstrução do canal radi-
cular

(E)
Pericementite apical
aguda de origem quí-
mica

Alívio oclusal, medicação
analgésica

_________________________________________________________

40. Paciente com 56 anos de idade, sexo feminino, tem
indicação de extração cirúrgica dos dentes 44, 45 e 46
segundo o planejamento protético. Durante a anamnese,
referiu convivência com familiar portador de hepatite B.
São indicados os exames complementares:

(A) calcemia; pesquisa de antígeno HbsAc.

(B) anti HCV; pesquisa de anticorpos HbsAg.

(C) reação de Mantoux; pesquisa de antígeno HbsAc.

(D) fosfatemia; fosfatase alcalina.

(E) pesquisa de antígeno HbsAg; pesquisa de anti-
corpos HbsAc.

Atenção: As questões de números 41 a 44 referem-se ao
enunciado abaixo.

Paciente com 18 anos de idade, sexo masculino, refere
dor espontânea, contínua e localizada na região do dente 22.
Diante do provável diagnóstico de pulpite irreversível e tendo
por decisão de tratamento a realização de pulpectomia,
responda as questões a seguir.

41. Para a realização dos procedimentos clínicos, alguns cui-
dados com a biossegurança inclui:

(A) utilizar bandeja estéril e transferir instrumentos
esterilizados utilizando luvas de procedimento.

(B) esterilizar instrumental em estufa ou autoclave.

(C) manter a caixa contendo instrumentos semi-aberta
durante o atendimento ao paciente.

(D) armazenar os instrumentos esterilizados por prazo
superior a 10 dias.

(E) realizar a desinfecção de limas em solução de
glutaraldeído a 2%.

_________________________________________________________

42. Ao realizar tomadas radiográficas, as normas de biosse-
gurança na clínica odontológica recomendam:

(A) não tocar no filme radiográfico com luvas de proce-
dimento após ter examinado o paciente.

(B) não utilizar luvas durante este procedimento.

(C) não envolver o filme radiográfico em sacos plásticos
ou filmes de PVC.

(D) proteger com barreiras (sacos plásticos ou filmes de
PVC) as partes do aparelho de raios X que não
serão tocadas durante a tomada radiográfica.

(E) levar os filmes para processamento na câmara
escura mesmo se estiverem contaminados em grau
leve.

_________________________________________________________

43. Com relação ao descarte de material pérfuro-cortante
utilizado na prática odontológica, é correto afirmar que

(A) agulhas de anestesia podem ser desconectadas no
coletor e devem preenchê-lo acima da linha ponti-
lhada.

(B) após o seu fechamento, o coletor de material
pérfuro-cortante deve ser colocado em saco plástico
azul padronizado.

(C) lâminas de bisturi devem ser descartadas imediata-
mente após o uso, em recipientes estanques, rígidos
e com tampa.

(D) limas endodônticas devem ser descartadas ao final
de cada período de trabalho, em recipientes
estanques, rígidos e com tampa.

(E) o saco plástico que reveste o coletor apresentando o
símbolo de material infectante, após fechado, deve
permanecer na calçada para ser recolhido pela cole-
ta de lixo.
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44. Durante o procedimento endodôntico, houve exposição
acidental do cirurgião-dentista à saliva e ao sangue. Após
a exposição percutânea, recomenda-se:

I. fricção vigorosa da pele com éter.

II. lavagem da área exposta com água e sabão.

III. uso de solução antisséptica degermante, como
PVP-iodo ou clorexidina.

IV. imersão das mãos em hipoclorito.

São corretas APENAS

(A) I e II.
(B) I e III.
(C) I e IV.
(D) II e III.
(E) II e IV.

_________________________________________________________

45. Durante um levantamento epidemiológico, na impossibi-
lidade de submeter os instrumentos utilizados ao processo
de esterilização, recomenda-se realizar:

Processo Procedimento

(A) Sanitização Imersão em água bidestilada

(B) Assepsia Lavagem e escovagem dos instru-
mentos

(C) Antissepsia Fricção com solução de hipoclo-
rito de sódio a 0,1%

(D) Descontaminação Imersão em solução de álcool etí-
lico a 30%

(E) Desinfecção Imersão em solução de glutaral-
deído a 2%

_________________________________________________________

Atenção: As questões de números 46 a 51 referem-se ao
enunciado abaixo.

Paciente com 8 anos de idade, sexo masculino, chega
ao consultório odontológico após sofrer queda de bicicleta.
Observa-se avulsão do dente 11, luxação lateral do dente 12 e
fratura radicular do dente 21.

46. Ao realizar o exame clínico do paciente, NÃO é possível
observar

(A) feridas de tecidos moles.
(B) grau de rizogênese dos dentes anteriores.
(C) fraturas do processo alveolar.
(D) gravidade do traumatismo dentário.
(E) integridade dos dentes anteriores.

_________________________________________________________

47. Considere os itens relacionados abaixo.

I. corpos estranhos nos tecidos adjacentes.
II. fraturas radiculares.

III. grau de intrusão.
IV. cistos alveolares.

É correto afirmar que o exame radiográfico visa à detecção
de

(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.

48. Frente ao trauma em dentes permanentes, a conduta
apropriada é:

Trauma Conduta

(A) Concussão Tratamento endodôntico

(B) Extrusão Dispensa contenção

(C) Luxação Reimplante do dente

(D) Subluxação Reposicionamento do dente e conten-
ção

(E) Intrusão Tentativa de reposicionamento sem
trauma

_________________________________________________________

49. Diante da avulsão do dente 11, considere os procedi-
mentos para reimplante deste órgão:

I. reposicionar o dente e realizar contenção aos
dentes vizinhos.

II. examinar as condições do alvéolo.

III. colocar o dente em solução salina.

IV. lavar o dente e o alvéolo com solução salina.

V. avaliar as condições do ligamento periodontal.

A seqüência correta de procedimentos é:

(A) I, II, III, IV e V.

(B) II, I, IV, V e III.

(C) III, I, IV, V e II.

(D) V, III, II, IV e I.

(E) V, II, IV, III e I.
_________________________________________________________

50. Diante da luxação lateral do dente 12, considerando que a
formação radicular está incompleta, a terapêutica endo-
dôntica

(A) é contra-indicada devido à idade do paciente.

(B) não necessita ser realizada se houver reabsorção.

(C) deve ser instituída em caso de necrose pulpar.

(D) é indicada em caso de resposta positiva ao teste de
vitalidade pulpar.

(E) é realizada após 6 meses, selando o canal com
guta-percha.

_________________________________________________________

51. Diante da fratura radicular no dente 21, o prognóstico é
favorável se for detectado:

(A) fratura horizontal no terço gengival da raiz.

(B) abscesso periodontal.

(C) fratura vertical.

(D) fratura oblíqua.

(E) fratura horizontal no terço apical da raiz.
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Atenção: As questões de números 52 e 53 referem-se ao
enunciado abaixo.

Paciente com 4 anos de idade, sexo feminino, sofreu
queda da escada e apresenta lacerações nos lábios. Após
exame clínico e radiográfico, observa-se pequena mobilidade no
dente 51 e avulsão do dente 61.

52. A conduta clínica a ser adotada para o dente 51 consiste em

(A) esplintagem com fio ortodôntico e resina com pos-
terior acompanhamento radiográfico.

(B) acompanhamento radiográfico e orientação aos pais
quanto à possibilidade de edema e dor.

(C) tratamento endodôntico e selamento do conduto ra-
dicular com hidróxido de cálcio.

(D) exodontia com curetagem criteriosa do alvéolo.

(E) preservação do espaço sem reimplante do dente.
_________________________________________________________

53. A conduta clínica a ser adotada para o dente 61 consiste em

(A) exodontia com curetagem criteriosa do alvéolo.

(B) esplintagem com fio ortodôntico e resina com pos-
terior acompanhamento radiográfico.

(C) tratamento endodôntico e selamento do conduto ra-
dicular com hidróxido de cálcio.

(D) preservação do espaço sem reimplante do dente.

(E) acompanhamento radiográfico e orientação aos pais
quanto à possibilidade de edema e dor.

_________________________________________________________

Atenção: As questões de números 54 e 55 referem-se ao
enunciado abaixo.

No consultório odontológico, paciente com 51 anos de
idade, sexo feminino, relata estar sentindo fraqueza, tontura,
visão turva e mal estar gástrico. O exame clínico revela
taquicardia e a paciente permanece consciente, continua a
respirar e sua pulsação é palpável.

54. O quadro apresenta características de

(A) lipotímia.
(B) convulsão.
(C) síncope.
(D) hipotensão arterial.
(E) acidente vascular cerebral.

_________________________________________________________

55. A conduta mais apropriada ao quadro é:

(A) Promover a vascularização cerebral, colocando a
paciente em superfície dura e horizontal, de prefe-
rência no chão.

(B) Estimular a constrição periférica, fazendo a paciente
colocar a cabeça por entre as pernas e orientá-la a
fazer força para baixo, enquanto o profissional pres-
siona para cima.

(C) Promover a hipertensão ortostática, fazendo a pa-
ciente colocar a cabeça por entre as pernas e
orientá-la a fazer força para cima, enquanto o
profissional pressiona para baixo.

(D) Promover a proteção da língua pelo uso de abridor
de boca infantil ou gaze com as pontas amarradas
para fora da boca.

(E) Retirar todos os corpos estranhos da cavidade
bucal, como próteses parciais removíveis.

56. Na avaliação pré-anestésica do paciente, devem-se
considerar os riscos na presença de algumas doenças
sistêmicas e o respectivo cuidado, como:

Doença Cuidado

(A) enfisema uso prévio de sedativos

(B) diabetes mellitus uso de prilocaína com vasocons-
tritor

(C) doença cardíaca
reumática

uso de anestésico com vasocons-
tritor

(D) hipertensão sem restrições anestésicas

(E) hipertireoidismo uso de prilocaína sem vasocons-
tritor

_________________________________________________________

57. Na prática odontológica, o paciente com sintomas de
ansiedade e medo pode ser auxiliado com a prescrição de
benzodiazepínicos, que não tem contra-indicação em

(A) hipotensão arterial.

(B) primeiro trimestre de gestação.

(C) distúrbios paranóicos.

(D) crianças abaixo de 6 anos de idade.

(E) autismo.

_________________________________________________________

58. Paciente com 21 anos de idade, no quarto mês de
gestação, com indicação de antibioticoterapia, tem contra-
indicada a prescrição de

(A) penicilinas.

(B) cefalosporinas.

(C) tetraciclinas.

(D) estearato de eritromicina.

(E) azitromicina.

_________________________________________________________

59. O uso de dexametasona como corticosteróide de escolha
para uso odontológico, por via sistêmica, em dose única
pré-operatória, não tem contra-indicações em pacientes
com

(A) histórico de doenças psicóticas.

(B) doença fúngica sistêmica.

(C) herpes simples ocular.

(D) asma brônquica.

(E) tuberculose ativa.

_________________________________________________________

60. Durante o exame clínico de paciente com 44 anos de
idade, sexo feminino, tendo por objetivo verificar a
existência de características de disfunções temporo-
mandibulares, algumas condições são observadas,
EXCETO

(A) deslocamento irregular da mandíbula.

(B) dor à percussão vertical.

(C) dor no masseter.

(D) dor de cabeça.

(E) ruído na articulação temporomandibular.
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