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CONHECIMENTOS GERAIS

Atenção: As questões de números 1 a 10 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

Ninguém discordará, em sã consciência, da necessidade
de o Brasil passar por mudanças significativas em sua
legislação penal, tendo em vista adquirir um melhor instrumental
jurídico para combater algumas das nossas mais notórias
chagas sociais contemporâneas, quais sejam, o desrespeito à
vida humana, a violência desenfreada − principalmente (não só)

nas grandes concentrações urbanas − e, sobretudo, a crônica
impunidade. No entanto, a justa pressão social pela diminuição
dos assombrosos índices de violência e criminalidade não pode
dar margem a um atabalhoado processo de mudança das leis
penais, que abrigue contradições, inconstitucionalidades e até
efeitos contrários ao que se pretende. O Congresso Nacional e
toda a sociedade brasileira precisam estar atentos a projetos de
lei que, em lugar de combater o crime, podem se tornar
inteiramente contraproducentes, chegando a estimulá-lo. (...)

É preciso entender que o grande problema não é a
ausência ou o defeito da lei, mas sim a sua não observância, a
falta de sua aplicação e, no caso específico das execuções
penais, a falta de rigor no cumprimento integral das penas que
já existem. Por outro lado, há distorções fundamentais de
entendimento que têm estimulado a criminalidade, como é o
caso dos menores delinqüentes, cuja utilização por quadrilhas
de adultos como "autores" dos crimes é cada vez maior. A
situação "de menor", com base na proteção estabelecida pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente, se transforma em
perfeito escudo da quadrilha, para fins de impunidade. A
experiência de outros países, que nos últimos anos têm obtido
êxito no combate à violência e à criminalidade, mostra que
muito mais importante do que criar uma nova lei é fazer cumprir,
com rigor, a já existente.

(O Estado de S. Paulo, A3, 05 de maio 2002)

1. Na opinião do editorialista,

(A) é necessário fazer-se uma revisão do Código Penal
Brasileiro, para evitar a aplicação das leis muito
brandas atualmente existentes no País.

(B)) deve haver alterações substanciais na lei penal, mas
o importante será uma preocupação maior com o
cumprimento das penas estabelecidas.

(C) a sociedade civil não tem conhecimento suficiente
para entender todas as implicações das leis penais
brasileiras, atualmente em vigor.

(D) a recente alteração das leis penais no Brasil ocorreu
sem que se observem as possibilidades de sua
aplicação conforme o dispositivo constitucional.

(E) é preocupante o número de menores envolvidos em
crimes que não são devidamente apurados,
exatamente pelo descumprimento habitual das leis
existentes.

2. O argumento mais importante utilizado no editorial é:

(A) Há necessidade de uma revisão minuciosa de um
Código Penal permissivo e obsoleto, em vigor no
País.

(B) Deve fazer-se a incorporação rápida e urgente dos
vários projetos existentes na mudança de nossas
leis penais.

(C) Os envolvidos no processo de mudança das
penalidades devem ser pessoas de conhecimento
específico dessas leis e de sua aplicação.

(D)) É necessário respeito rigoroso ao que dispõem as
leis penais existentes, evitando-se principalmente a
impunidade dos criminosos.

(E) O Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser
revisto, para que haja mais rigor na punição de
menores criminosos.

_________________________________________________________

3. (não só)     (6a linha do 1o parágrafo)

O comentário entre parênteses deve ser entendido,
considerando-se o contexto, como significando que a
violência desenfreada

(A)) não existe somente nas grandes áreas urbanas.

(B) instalou-se somente nas grandes áreas urbanas.

(C) não se instalou nos grandes centros urbanos.

(D) é o problema menos importante das grandes áreas
urbanas.

(E) concentra-se, notoriamente, nas grandes áreas
urbanas.

_________________________________________________________

4. ... e até efeitos contrários ao que se pretende. (12a linha
do 1o parágrafo)

O sentido da frase transcrita acima é retomado, no texto,
pelo segmento:

(A) ... tendo em vista adquirir um melhor instrumental
jurídico...

(B) ... e, sobretudo, a crônica impunidade.

(C)) ... podem se tornar inteiramente contraproducentes...

(D) ... o grande problema não é a ausência ou o defeito
da lei...

(E) ... a falta de rigor no cumprimento integral das penas
que já existem.

_________________________________________________________

5. A presença das aspas em "autores" (8a linha do 2o pará-
grafo) chama a atenção para o fato de

(A) haver, cada vez mais, menores envolvidos com a
criminalidade, por inação do Poder Público e
ausência de legislação específica.

(B) existir o amparo legal para a recuperação de
menores delinqüentes longe da influência das
quadrilhas comandadas por marginais já adultos.

(C) ser possível cumprir pena por período menor que o
estipulado nas leis, por ter sido o crime praticado por
um menor de idade.

(D)) ser atribuída a autoria de crimes a menores que não
podem ser condenados, em vista do disposto no
Estatuto da Criança e do Adolescente.

(E) ocorrer, ultimamente, um aumento do índice de
criminalidade em todo o País, numa violência que
afeta principalmente o desenvolvimento dos
menores de idade.
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6. ... como é o caso dos menores delinqüentes, cuja
utilização por quadrilhas de adultos como "autores" dos
crimes é cada vez maior. (6a, 7a e 8a linhas do 2o parágrafo)

O pronome grifado substitui corretamente, no texto, a
utilização

(A) das quadrilhas de adultos.
(B) da criminalidade.
(C) dos autores dos crimes.
(D) do Estatuto da Criança e do Adolescente.
(E)) de menores delinqüentes.

_________________________________________________________

7. − principalmente (...) nas grandes concentrações urbanas
− (6a e 7a linhas do 1o parágrafo)

O uso dos travessões, isolando a observação acima,
introduz no contexto

(A) o desejo de que se controle a violência.
(B) uma advertência em relação aos itens especificados.
(C)) uma limitação à afirmativa anterior.
(D) a citação de um autor diferente, no texto.
(E) a inclusão de um pedido especial.

_________________________________________________________

8. ... que abrigue contradições. (11a linha do 1o parágrafo)

A forma verbal grifada na frase acima indica

(A)) probabilidade, dentro de certas condições.
(B) fato real, num tempo presente.
(C) ação concreta, em relação a um tempo futuro.
(D) ação futura, em relação a um tempo passado.
(E) finalidade, tendo em vista uma situação anterior.

_________________________________________________________

9. Ninguém discordará, em sã consciência, da necessidade

de o Brasil...      (início do texto)

O mesmo tipo de complemento exigido pelo verbo grifado
na frase acima está em:

(A) Um maior rigor na aplicação e no cumprimento de
penas tem sido defendido em vários projetos de lei,
em tramitação no Congresso.

(B)) Representantes no Congresso Nacional batalham
pela aprovação das mudanças necessárias em
nossa legislação penal.

(C) As autoridades tomaram várias medidas de combate
à violência desenfreada nas grandes concentrações
urbanas.

(D) Os índices de violência e criminalidade aumentaram
assustadoramente nos últimos anos, em especial
nas grandes cidades.

(E) A crônica e habitual impunidade constitui mais um
elemento de atração na realização de atividades
criminosas.

_________________________________________________________

10. Obedecer ...... leis existentes é o instrumento ...... que se
deve recorrer no combate ...... violência, em qualquer lugar.

As lacunas da frase apresentada serão corretamente
preenchidas por:

(A) as - a - a
(B) as - à - à
(C) as - à - a
(D)) às - a - à
(E) às - à - a

Atenção: As questões de números 11 a 15 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

O processo de globalização foi muito mais rápido no
âmbito das finanças e do comércio do que no plano político e
institucional. Mas não há caminho de volta nem para a
globalização nem para as instituições de governança regional e
global. O único caminho possível é avançar no processo de
transformação da ordem mundial e institucionalizá-la. (...)

A ordem global em formação tem algumas vantagens e
muitos riscos, parte deles criada pelo desmoronamento das
instituições multilaterais. A principal vantagem é a integração
pelas comunicações. Hoje, atrocidades como as que
aconteciam sob a censura e o véu da impunidade hegemônica
no século passado se tornam conhecidas, em tempo real, pela
opinião pública mundial. É o primeiro passo para o
estabelecimento de limites e sanções à violação em larga
escala dos direitos da humanidade. Mas aí está Kosovo para
provar que a humanidade ainda é impotente diante desses
eventos. O horror instantâneo, porém, já não nos pode ser
sonegado. Nós nos horrorizamos em tempo real. A rede global
de comunicações dá novos recursos aos movimentos coletivos
de defesa dos direitos e da paz e compromete governantes.

Há falhas, claro. O reconhecimento, tardio, da censura e
da pressão à imprensa nos EUA e na Inglaterra durante o
ataque ao Iraque, por exemplo.

(Adaptado de Sérgio Abranches, Em foco. Veja, 24 de setembro
de 2003)

11. De acordo com o texto, a vantagem trazida pelas
comunicações encontra-se

(A) na facilidade de reunir um grande número de
pessoas para pressionar governantes, levando-os a
ouvir e a respeitar a opinião pública.

(B) na possibilidade de conhecer antigos hábitos de
tortura e de violação dos direitos humanos,
principalmente em países de tradição milenar.

(C) na facilidade para se manter a população bem
informada a respeito de acontecimentos importantes
em regiões afastadas do globo.

(D) no fechamento político de certas civilizações que se
mantêm ainda distantes do processo de globa-
lização, em defesa de suas tradições milenares.

(E)) na rapidez da divulgação dos fatos em todo o
mundo, possibilitando a expressão da opinião
pública, favorável ou desfavorável a eles._________________________________________________________

12. Mas aí está Kosovo... (meio do 2o parágrafo)

Deduz-se corretamente do contexto que o exemplo acima
foi citado devido a

I. ser até hoje a região em que a população é
plenamente assistida em seus direitos básicos e
onde se exercita a cidadania.

II. ter sido essa região palco de flagrante desrespeito
aos direitos humanos, sem que houvesse
interferência das demais nações.

III. ter-se transformado num exemplo de mobilização
da sociedade contra governantes autoritários, que
não respeitavam a opinião pública.

Está correto o que se afirma SOMENTE em
(A) I.
(B)) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.
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13. Há falhas, claro. (início do 3o parágrafo)
O comentário introduz, considerando-se o contexto, uma
(A)) ressalva.
(B) conclusão.
(C) explicação.
(D) finalidade.
(E) proporção._________________________________________________________

14. A concordância está correta na frase:
(A) Respeitar os direitos civis são importantes para o aper-

feiçoamento do processo democrático de uma nação.
(B) Crimes contra a humanidade, que despertam horror,

deve ser totalmente banido da ordem mundial.
(C)) Parte dos conflitos que surgiram no século passado

foi controlada com brutalidade por regimes militares
autoritários.

(D) Nem sempre a solução que algumas instituições é
capaz de oferecer apresentam-se realmente ade-
quadas aos problemas existentes.

(E) A única solução possível para resolver conflitos
entre nações encontram-se no processo de
transformação da ordem mundial._________________________________________________________

15. Há palavras escritas de modo INCORRETO na frase:
(A) Regimes de exceção usam meios repressivos e

autoritários para dominar minorias subjugadas, em
flagrante desrespeito a seus direitos.

(B) Pessoas famosas, que gozam de uma situação
privilegiada, colocam-se na defesa de populações
abandonadas à própria sorte.

(C) Associações civis organizadas são indispensáveis
na defesa dos direitos humanos e da paz, em
qualquer lugar do planeta.

(D) Encontram-se espalhados pelo mundo contingentes
de expatriados, que fogem dos maus tratos impostos
por governantes autoritários.

(E)) A expanção das comunicações por todo o globo
estabelece um controle, nem sempre eficaz, dos
horrores a que populações estão sugeitas._________________________________________________________

16. Os teclados dos microcomputadores no padrão brasileiro,
normalmente no MS-Window 98, devem ser identificados
e assinalados pelo layout
(A) Internacional (Brasil padrão).
(B) Internacional (Português brasileiro).
(C) Português (Internacional).
(D)) Português (Brasil ABNT2).
(E) Padrão (Português ABNT2)._________________________________________________________

17. Um arquivo novo será criado, após a digitação de um
documento por meio do editor MS Word 2000, utilizan-
do-se a caixa de diálogo
(A)) Salvar como.
(B) Salvar.
(C) Novo.
(D) Arquivo.
(E) Colar especial._________________________________________________________

18. No MS Word 2000, a inserção de uma “Quebra automática
de texto” implicará continuar o texto em uma linha em
branco
(A) na próxima página do documento.
(B) na próxima coluna da página.
(C)) após uma figura ou tabela, alinhadas nas margens

direita ou esquerda.
(D) após o término da seção.
(E) na próxima página ou coluna, dependendo da

formatação das páginas.

19. A referência 15:20 utilizada em planilha MS Excel 2000,
identifica todas as células

(A) entre as colunas 15 até 20, inclusive.
(B)) entre as linhas 15 até 20, inclusive.
(C) das colunas 15 e 20.
(D) das linhas 15 e 20.
(E) da linha 15 e da coluna 20.

_________________________________________________________

20. A abertura do catálogo de endereços NÃO é realizada, no
MS Outlok Express 6.0, clicando-se

(A) em Endereços da barra de ferramentas.
(B) no ícone Para da janela Nova mensagem.
(C) no ícone Cc da janela Nova mensagem.
(D) no ícone Cco da janela Nova mensagem.
(E)) no ícone De da janela Nova mensagem.

_________________________________________________________

21. Quanto à previsão constitucional das penas, pode-se
afirmar que:

I. Nenhuma passará da pessoa do condenado, po-
dendo a obrigação de reparar o dano e a decretação
de perdimento de bens ser, nos termos da lei,
estendidas aos sucessores e contra eles execu-
tadas, até o limite do valor do patrimônio trans-
ferido.

II. A lei regulará a individualização da pena, devendo
adotar, dentre outras, a de interdição de direitos, e
vedar, dentre outras, a de banimento.

III. Como a pena deverá ser cumprida em estabele-
cimentos distintos, de acordo com a idade e o sexo,
os filhos das presidiárias não podem permanecer
com elas durante o período da amamentação.

IV. Em nenhuma hipótese a pena de morte será
aplicada no Brasil.

É correto APENAS o que se afirma em

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

_________________________________________________________

22. Projeto de lei estabelece os órgãos dos partidos políticos
encarregados de aprovar novas filiações e de aplicar a
expulsão de filiados por violação de deveres partidários.
Nesse caso, há

(A) controle estatal de cunho popular, porque à
cidadania interessa a liberdade de ingressar em um
partido político assim como dele não ser expulso.

(B) cumprimento dos requisitos estatutários mínimos
exigidos expressamente na Constituição Federal
para estruturar um partido político.

(C) evidente interesse público, visto que evita o
apossamento dos partidos políticos pelas oligar-
quias, mantendo-os democraticamente arejados.

(D)) inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio da
autonomia para definir a estrutura interna,
organização e funcionamento dos partidos políticos.

(E) manifestação expressa da vontade do povo, através
de seus representantes, para que haja um controle
estrutural mínimo dos partidos políticos.
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23. Astrogildo, que percebe proventos de aposentadoria de
servidor público, pretende ingressar em carreira do serviço
público para a qual não se permitiria acumulação remu-
nerada, se ele ainda estivesse na ativa. A acumulação será

(A) vedada, porque os proventos de aposentadoria
somente podem ser acumulados com a
remuneração dos cargos eletivos.

(B) permitida, porque a aposentadoria já integra seu
patrimônio como ato jurídico perfeito e acabado.

(C)) vedada, porque, nesse caso, seus proventos de
aposentadoria e a remuneração desse cargo público
não se acumulam.

(D) permitida, porque, nesse caso, a nova carreira é
equiparada ao cargo em comissão, de livre
nomeação e exoneração.

(E) vedada, porque os proventos de aposentadoria so-
mente podem ser acumulados com a remune-
ração dos cargos em comissão e dos cargos
acumuláveis.

_________________________________________________________

24. Na Administração Pública, ocorrendo os preceitos
previstos em lei, o cargo de provimento efetivo poderá ser
redistribuído

(A) sem burocracia por ordem da direção do órgão.

(B) somente no caso de extinção de entidade.

(C) a outro órgão apenas quando estiver vago.

(D) somente a requerimento do seu ocupante.

(E)) ex officio pela Administração Pública.
_________________________________________________________

25. Ao servidor público federal é proibido:

(A)) participar de gerência de sociedade civil.

(B) exercer o comércio na qualidade de comanditário.

(C) participar do conselho de administração de empresa
em que a União detenha indiretamente participação
no capital social.

(D) exercer o comércio na qualidade de cotista.

(E) participar do conselho fiscal de empresa em que a
União detenha diretamente participação no capital
social.

_________________________________________________________

26. Eunápio requereu sua inscrição como eleitor e o Juiz
eleitoral deferiu o alistamento. Desse deferimento, poderá
recorrer qualquer

(A) brasileiro, nato ou naturalizado.

(B) pessoa, mesmo o estrangeiro.

(C) parente do alistando.

(D)) Delegado de Partido Político.

(E) Fiscal de Partido Político.

27. Quanto à lei conhecida como "Lei de Improbidade
Administrativa", é INCORRETO afirmar que,

(A) ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou
omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de
terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.

(B)) àquele que, não sendo agente público, concorrer
para a prática do ato de improbidade administrativa,
não é aplicável a referida lei, visto que responderá
por crime mais grave previsto no Código Penal.

(C) no caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente
público ou terceiro beneficiário os bens ou valores
acrescidos ao seu patrimônio.

(D) quando cabível, a indisponibilidade de bens recairá
sobre bens que assegurem o integral ressarcimento
do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante
do enriquecimento ilícito.

(E) em caso de lesão ao patrimônio público ou de enri-
quecimento ilícito, o sucessor do agente está sujeito
às cominações da lei até o limite do valor da herança.

_________________________________________________________

28. Alguns atos de improbidade administrativa importam
enriquecimento ilícito, enquanto outros causam prejuízo
ao erário. Outros, ainda, atentam contra os princípios da
Administração Pública. Todavia, NÃO é ato de
improbidade administrativa

(A) permitir a realização de despesas não autorizadas
em lei ou regulamento.

(B) deixar de prestar contas quando esteja obrigado a
fazê-lo.

(C)) retardar ou deixar de praticar ato de ofício,
declinando suas justificativas.

(D) liberar verba pública sem a estrita observância das
normas pertinentes.

(E) usar, em proveito próprio, bens integrantes do
acervo patrimonial público.

_________________________________________________________

29. A Lei no 8.429/92, conhecida como "Lei de Improbidade
Administrativa", determina, ao fixar as penas previstas
para a prática dos atos descritos, que

(A)) o Juiz, na fixação das penas, levará em conta a
extensão do dano causado, assim como o proveito
patrimonial obtido pelo agente.

(B) suas cominações e as sanções penais, civis e admi-
nistrativas pelos mesmos fatos são interdepen-
dentes.

(C) a sanção de suspensão de direitos políticos tem seu
limite máximo no direito brasileiro fixado em 8 anos.

(D) a multa civil tem seu limite máximo fixado em até cem
vezes o valor da remuneração do servidor agente.

(E) o ressarcimento integral do dano ao erário consiste
no confisco e na perda de bens até esse valor.

_________________________________________________________

30. Setembrino foi nomeado para emprego em uma Fundação
Pública e tomou posse sem apresentar declaração de
bens. Nesse caso, a posse é

(A) correta, porque a exigência é apenas condição do
exercício.

(B) correta, porque esse emprego independe da decla-
ração.

(C) correta, porque ela independe da declaração.

(D) válida, embora irregular.

(E)) nula.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Estão corretamente correlacionados os dentes e as
respectivas inervações em:

Dentes
14 26 37 48

A alveolar supe-
rior médio

alveolar supe-
rior anterior

alveolar infe-
rior

alveolar infe-
rior

B alveolar supe-
rior médio

alveolar supe-
rior médio e
posterior

alveolar infe-
rior, bucal e
lingual

alveolar infe-
rior e bucal e
lingual

C
alveolar supe-
rior médio e
posterior

alveolar supe-
rior posterior

alveolar infe-
rior, bucal e
lingual

alveolar infe-
rior e bucal e
lingual

D alveolar supe-
rior posterior

alveolar supe-
rior posterior

alveolar infe-
rior

alveolar infe-
rior

E alveolar supe-
rior médio

alveolar supe-
rior médio e
posterior

alveolar infe-
rior

alveolar infe-
rior

_________________________________________________________

32. Em região que se verifica presença de abscesso dento-
alveolar agudo

(A)) há possibilidade de disseminação da infecção com
aplicação de anestesia terminal infiltrativa.

(B) há dificuldade de anestesia devido ao pH básico do
meio.

(C) indica-se a técnica anestésica por bloqueio do nervo
alveolar superior posterior para região de caninos
superiores abscedados.

(D) indica-se a técnica anestésica terminal infiltrativa
quando necessária a drenagem de abscesso de
molares inferiores.

(E) há dificuldade de anestesia devido ao grande
número de bactérias.

_________________________________________________________

33. Com relação às técnicas anestésicas terminais infiltrativas
sub e supraperiosteais, nessa ordem, é correto afirmar
que

(A) a primeira causa menor desconforto ao paciente.

(B)) a segunda exige que o conjunto seringa-agulha fique
paralelo ao longo eixo do dente.

(C) ambas são indicadas para procedimentos
restauradores em dentes permanentes.

(D) a primeira está indicada para dentes superiores.

(E) a segunda exige a utilização de agulhas longas.
_________________________________________________________

34. A indicação de penicilinas como coadjuvante no trata-
mento de infecções da cavidade bucal é amplamente
difundida porque

(A) os microrganismos anaeróbios estritos são suscep-
tíveis a essa classe de antibióticos.

(B) têm baixa toxicidade seletiva e baixo custo.

(C) são bacteriostáticas e têm baixo custo.

(D)) seu espectro de ação inclui os aeróbios estritos e
alguns anaeróbios.

(E) têm baixa toxicidade e seu espectro de ação inclui
os anaeróbios estritos.

35. Paciente do sexo feminino, 30 anos de idade, queixa-se
de mal-estar geral, febre e dor intensa e espontânea na
face. O exame clínico demonstra aumento de volume
sensível à palpação na região apical do dente 25 e
linfoadenite satélite. Feito o diagnóstico de abscesso
periapical agudo e sabendo-se que a paciente é alérgica à
penicilina, a escolha medicamentosa recai em

(A) clavulanato de potássio ou amoxicilina.
(B) clavulanato de potássio ou ampicilina.
(C)) eritromicina ou clindamicina.
(D) eritromicina ou ampicilina.
(E) cefalexina ou clindamicina.

_________________________________________________________

36. Paciente no 5o mês de gestação tem dor pós-operatória
decorrente de exodontia. O analgésico e a dose mais
adequados, respectivamente, são:

(A)) paracetamol, 1 comprimido a cada 6 horas.
(B) dipirona sódica, 30 gotas a cada 6 horas.
(C) dipirona sódica, 30 gotas a cada 12 horas.
(D) diclofenaco potássico, 1 comprimido a cada 6 horas.
(E) paracetamol, 1 comprimido a cada 12 horas.

_________________________________________________________

37. Paciente do sexo feminino, 13 anos, apresenta múltiplas
aftas na mucosa jugal, com dor e disfagia. Nesse caso,
indica-se o antiinflamatório

(A) dipirona.
(B) piroxicam.
(C)) triancinolona.
(D) aspirina.
(E) diclofenaco sódico.

_________________________________________________________

38. Com relação às doenças ocupacionais na prática
odontológica,

(A) o sangue é a fonte principal de infecção, podendo-se
desprezar a saliva e o fluido gengival por não haver
comprovação de contaminação pelos últimos.

(B) o sangue é a fonte principal de infecção, bem como
a água de abastecimento não tratada.

(C) em casos de acidentes com material perfuro
cortante, o risco de contaminação pelo vírus da
hepatite B é inferior ao do HIV.

(D) o risco de infecção ocupacional é o mesmo para os
profissionais clínicos e os de especialidades cirúr-
gicas.

(E)) dentre as doenças causadas por vírus, a hepatite B
é a doença ocupacional de maior risco de contami-
nação para o cirurgião-dentista.

_________________________________________________________

39. A leucoplasia é uma lesão

(A)) branca, que deve ser biopsiada devido ao seu
potencial de malignização.

(B) nodular, cujo diagnóstico diferencial inclui o nevo
esponjoso e a eritroplasia.

(C) branca, cuja localização mais freqüente é a gengiva
inserida.

(D) nodular, que acomete a mucosa labial.

(E) branca associada ao trauma por próteses.
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40. O procedimento mais adequado para um paciente que
apresente um fibroma consiste em

(A) excisão cirúrgica conservadora prescindindo de
exame histopatológico.

(B)) exame histopatológico da peça excisada, pois alguns
tumores benignos e malignos têm aparência clínica
semelhante.

(C) remoção do trauma associado à lesão, e proser-
vação.

(D) biópsia incisional visto que seu prognóstico é ruim e
de alto potencial de malignização.

(E) radiografia periapical da lesão como exame
complementar.

_________________________________________________________
41. Para realizar a exodontia do dente 23 incluso, que

apresenta um cisto associado à coroa, o acesso cirúrgico
determinará o resultado do exame radiográfico realizado

(A) pela técnica interproximal que sugere sua proximi-
dade com o seio maxilar.

(B) pelo método de Clark que sugere sua proximidade
com o seio maxilar.

(C) pela técnica panorâmica que sugere sua localização
vestibular ou lingual.

(D)) pelo método de Clark que sugere sua localização
vestibular ou lingual.

(E) pela técnica periapical que sugere sua proximidade
com o seio maxilar.

_________________________________________________________
42. Com relação à extração dentária é correto afirmar que

(A) os incisivos laterais superiores que apresentam
curvatura do terço radicular para distal devem ter os
movimentos de luxação a fórceps direcionados para
o sentido mésio-distal.

(B)) na exodontia de um molar superior, com raiz palatina
divergente, de paciente cujo seio maxilar apresenta-
se baixo e expandido entre as raízes, o
procedimento comumente indicado é o
seccionamento dentário.

(C) na extração com fórceps do dente 21, o movimento
de intrusão tem o objetivo de romper as fibras
transeptais e dilatar o alvéolo.

(D) na exodontia de um molar inferior decíduo, em que o
germe do permanente se encontra entre suas raízes,
o procedimento comumente indicado é a extração
com fórceps.

(E) fragmentos ósseos ou dentários remanescentes não
interferem no processo de reparação do alvéolo.

_________________________________________________________
43. Uma bacteiremia transitória ocorre sempre que se realiza

uma cirurgia na cavidade bucal. Esse fato justifica a

(A) prescrição de antibiótico para os pacientes
normoreativos uma semana antes do ato cirúrgico.

(B) recomendação de antissepsia extra-oral com
glutaraldeído antes do ato cirúrgico para eliminar os
microrganismos.

(C) prescrição de antibióticos após a cirurgia.

(D) recomendação de antissepsia da mucosa com clore-
xidina após a cirurgia para eliminar os microrganismos.

(E)) recomendação de antissepsia da mucosa com
clorexidina antes do ato cirúrgico para reduzir o
número de microrganismos.

44. A alveolite seca é uma complicação pós-cirúrgica que
apresenta os seguintes sinais e sintomas:

(A) supuração do alvéolo, mau odor, gosto metálico na
boca e dor intensa 2 a 4 dias após a extração.

(B) alvéolo vazio e seco, mau odor, presença de
supuração e dor intensa 10 a 15 dias após a
extração.

(C)) alvéolo vazio e seco, mau odor, ausência de
supuração e dor intensa 2 a 4 dias após a extração.

(D) alvéolo com coágulo, mau odor, presença de
supuração e dor intensa 2 a 4 dias após a extração.

(E) alvéolo com coágulo, mau odor, ausência de supu-
ração e dor intensa 10 a 15 dias após a extração.

_________________________________________________________

45. Paciente de 22 anos, após acidente automobilístico,
sofreu avulsão do dente 21, sem envolvimento da tábua
óssea alveolar. Compareceu em consultório com o dente
armazenado em soro fisiológico. Nesse caso, indica-se

(A) planejamento e confecção de prótese adesiva com
suporte nos dentes 11 e 22.

(B) reimplante do dente 21 seguido de contenção rígida
por 1 mês.

(C) alisamento radicular do dente 21, reimplante e
contenção rígida por 1 mês.

(D)) reimplante do dente 21 seguido de contenção
flexível por 1 semana.

(E) alisamento radicular do dente 21, reimplante e
contenção flexível por 1 semana.

_________________________________________________________

46. Com relação à proteção do complexo dentina-polpa, é
correto afirmar que

(A) a maior vantagem da utilização do hidróxido de
cálcio como material forrador é sua baixa alcalini-
dade o que o torna bactericida/bacteriostático.

(B)) em cavidades profundas recomenda-se a utilização
de material protetor em virtude do maior diâmetro e
maior número de túbulos dentinários próximos à
polpa.

(C) a difusão de agentes agressores até a polpa é
dificultada quanto menor a espessura de dentina
remanescente, o que faz dela o melhor material
protetor da polpa.

(D) devem ser evitados fatores químicos como o
aquecimento e a desidratação da dentina durante o
preparo cavitário para proteção do complexo
dentina-polpa.

(E) o hidróxido de cálcio está indicado como material
protetor em cavidades rasas devido a sua baixa
alcalinidade.
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47. Com relação às propriedades das resinas compostas, é
correto afirmar que

(A) a contração de polimerização das resinas fotoati-
vadas ocorre em direção ao centro do material.

(B) a lisura superficial está diretamente relacionada ao
tamanho das partículas, assim, as resinas de
macropartículas têm maior lisura.

(C)) as resinas para dentes posteriores apresentam
maior resiliência que as de micropartículas e
absorvem melhor os impactos mastigatórios.

(D) devido à baixa contração de polimerização, as
resinas podem causar sensibilidade dentinária.

(E) devido a sua baixa resistência à fratura, as resinas
não podem ser utilizadas para a colagem de
fragmentos dentários.

_________________________________________________________

48. No processo de cárie dentária, a saliva

(A) atua na defesa contra microrganismos patógenos da
cavidade bucal por diminuir seu pH.

(B) elimina os microrganismos da placa dental, em
função de seus agentes antibacterianos.

(C) diminui a resistência da hidroxiapatita contra os ata-
ques cariogênicos, em função de seus componentes
inorgânicos.

(D)) desempenha papel fundamental no processo de
remineralização, em função de seus componentes
inorgânicos.

(E) perde sua capacidade tampão na ausência de
monofluorfosfato de sódio e fluoreto de sódio.

_________________________________________________________

49. Paciente com 12 anos de idade queixa-se de dor provo-
cada por estímulo frio e ingestão de doce, na região dos
molares superiores. Clinicamente, verifica-se no dente 16 a
presença de grande quantidade de dentina cariada sem
exposição pulpar e com resposta positiva aos testes de
sensibilidade. Radiograficamente, a cárie é profunda,
próxima à polpa e sem presença de lesão periapical. Nesse
caso, deve-se realizar

(A)) tratamento expectante.
(B) restauração em amálgama.
(C) pulpotomia.
(D) pulpectomia.
(E) capeamento pulpar direto.

_________________________________________________________

50. Paciente com 8 anos de idade apresenta o dente 36 com
extensa destruição coronária devido a processo carioso.
Clinicamente, queixa-se de dor provocada e a maior parte
da coroa remanescente encontra-se recoberta por uma
massa polpuda de tecido avermelhado e aspecto espon-
joso que sangra ao toque. O exame radiográfico mostrou
comunicação da cárie com a cavidade pulpar e ápice
incompleto. O diagnóstico clínico e o tratamento são,
respectivamente,

(A) inflamação pulpar reversível e tratamento endo-
dôntico.

(B) pólipo pulpar e restauração com material provisório.

(C) inflamação pulpar irreversível e exodontia.

(D) pólipo pulpar e capeamento pulpar direto.

(E)) pólipo pulpar e pulpotomia.

51. Paciente do sexo masculino, com 30 anos de idade,
alérgico à penicilina, apresenta edema na região dos
molares superiores esquerdos. Ao exame clínico, observa-
se grande destruição coronária do dente 26, com
exposição da câmara pulpar, grande sensibilidade à
palpação apical na região e um  ponto de flutuação no
ápice do referido dente. A conduta de urgência a ser
adotada consiste em

(A) antibioticoterapia com amoxicilina por 7 dias.

(B)) drenagem cirúrgica do abscesso via mucosa.

(C) abertura do dente, seguida de pulpectomia.

(D) antibioticoterapia com ampicilina por 14 dias.

(E) fisioterapia com calor para drenagem espontânea do
abscesso.

_________________________________________________________

52. Paciente do sexo masculino com 16 anos de idade relata
dor intensa à percussão vertical dois dias após restau-
ração do dente 37 com resina composta. O dente res-
ponde positivamente aos testes de vitalidade pulpar. Nos
movimentos excursivos da mandíbula, apresenta contato
prematuro. Radiograficamente, apresenta aumento do
espaço pericementário. O diagnóstico e a conduta a ser
adotada são, respectivamente,

(A) pericementite secundária e ajuste oclusal.

(B) inflamação pulpar aguda reversível e substituição da
restauração.

(C) pericementite primária e tratamento endodôntico.

(D) pericementite secundária e substituição da restau-
ração.

(E)) pericementite primária e ajuste oclusal.
_________________________________________________________

53. Paciente do sexo feminino, 48 anos de idade, queixa-se
de dor localizada no dente 45, mobilidade e sensação de
dente “crescido”. O dente apresenta restauração MOD de
amálgama e, clinicamente, observa-se tumefação na
gengiva e mucosa, ausência de ponto de contato entre os
dentes  45 e 46,  profundidade  de sondagem  clínica  de
5 mm e resposta positiva aos testes de sensibilidade. O
exame radiográfico mostrou perda óssea vertical entre os
dentes 45 e 46. O tipo de abscesso e a conduta são,
respectivamente,

(A) periapical agudo e raspagem para drenagem via
sulco gengival.

(B) periapical agudo e exodontia.

(C)) periodontal, raspagem para drenagem via sulco
gengival e substituição da restauração.

(D) periapical agudo e tratamento endodôntico.

(E) periapical agudo, tratamento endodôntico e substitui-
ção da restauração.
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54. São considerados fatores etiológico e predisponente da
doença periodontal, respectivamente,

(A)) placa bacteriana e diabetes mellitus.

(B) placa bacteriana e sangramento gengival.

(C) deficiência vitamínica e trauma oclusal.

(D) trauma oclusal e placa bacteriana.

(E) diabetes mellitus e trauma oclusal.
_________________________________________________________

55. Na disfunção craniomandibular (DCM),

(A) a dor miofascial é caracterizada pela presença de
pontos gatilho que causam dor referida no local de
origem.

(B) uma correta anamnese e exame físico podem indicar
a etiologia da DCM, sendo as mais comuns o
estresse emocional e os problemas posturais.

(C) os principais fatores etiológicos são as alterações
intra-articulares, o que justifica a utilização de placas
oclusais.

(D)) a sobrefunção dos músculos mastigatórios, asso-
ciada a problemas posturais, justifica a interação de
profissionais de diversas áreas para seu tratamento.

(E) o diagnóstico e o tratamento são de responsa-
bilidade do médico otorrinolaringologista.

_________________________________________________________

56. O uso de flúor tópico está indicado para

(A) todas as faixas etárias, utilizando-se comprimidos
fluoretados como método de eleição.

(B)) todas as faixas etárias, utilizando-se produtos de
baixa concentração e com alta freqüência de uso.

(C) as crianças, utilizando-se produtos de baixa
concentração e com  baixa freqüência de uso.

(D) as crianças com alto risco de cárie, sendo mais
adequado o uso de suplementos vitamínicos.

(E) todas as faixas etárias, sendo o uso de bochechos o
mais indicado.

_________________________________________________________

57. Os selantes são indicados

(A) como método preventivo em adolescentes que não
apresentam sinais de cárie.

(B) para crianças cujos molares decíduos apresentam
fissuras rasas.

(C) em qualquer idade, para prevenção de cárie
proximal.

(D)) como tratamento preventivo complementar em
crianças com alto risco de cárie.

(E) para dentes posteriores com fissuras rasas,
independentemente do risco de cárie.

58. A recomendação para utilização de produtos fluorados
deve ser criteriosa, pois

(A) a intoxicação aguda pode ocorrer em adultos devido
à ingestão diária de concentrações de flúor inferiores
a 0,7 ppm.

(B) crianças menores de quatro anos ingerem grande
quantidade de dentifrícios durante a escovação e,
portanto, não deveriam consumir água fluoretada.

(C)) a ingestão de quantidades maiores do que 5 mg/Kg
de flúor de uma única vez pode levar a uma
intoxicação aguda.

(D) misturar métodos tópicos com um método sistêmico
de flúor pode ser prejudicial à saúde das pessoas.

(E) se não houver cuidado na manipulação de produtos
com alta concentração de flúor, os adultos poderão
ter fluorose dentária.

_________________________________________________________

59. Ações de vigilância sanitária abrangem aquelas capazes
de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. Nos
estabelecimentos de prestação de serviços odontológicos,

(A) os ruídos são considerados riscos físicos que podem
danificar o aparelho auditivo dos pacientes e do
profissional.

(B) os riscos biológicos são os mais freqüentes e podem
ser eliminados pela desinfecção com glutaraldeído.

(C) a desinfecção de todo material perfurocortante deve
anteceder o descarte, feito em recipientes especí-
ficos para este fim.

(D) o uso de equipamentos de proteção individual –
luvas, máscaras, gorro e óculos – diminui o risco
físico do ambiente.

(E)) o principal risco físico é o raio X, cuja medida pre-
ventiva inclui o uso de avental de chumbo no
paciente.

_________________________________________________________

60. Considerando a expectativa de vida no Brasil, nas últimas
décadas, no atendimento de pacientes idosos deve-se
considerar que
(A)) programas educativos devem enfatizar o auto-

exame e os efeitos sinérgicos do fumo e do álcool
para o câncer bucal.

(B) a perda dos elementos dentários é um processo
natural e associado ao envelhecimento.

(C) a condição de fumante é indiferente para alterar o
risco de câncer bucal, nessa faixa etária.

(D) os programas de autocuidado são dispensáveis,
pois, nessa faixa etária, o edentulismo é muito
elevado.

(E) o idoso não necessita de acompanhamento
periódico após a instalação de próteses totais.
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