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instruções Gerais

1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o 
tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas, 
único documento válido para correção.

2. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais na Folha de 
Respostas, em especial seu nome e o número do documento de 
identidade.

3. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candi-
dato ou por qualquer outro dano.

4. O candidato só poderá se retirar do recinto após 1 (uma) hora, 
contada a partir do efetivo início da prova.

5. Este caderno contém 40 questões de múltipla escolha, assim 
distribuídas:

 Prova de Língua Portuguesa com 10 questões, numeradas de 01 a 10.

 Prova de Legislação Básica com 05 questões, numeradas de 11 a 15.

 Prova de informática Básica com 05 questões, numeradas de 16 a 20.

 Prova de Conhecimentos Específicos, com 20 questões, numeradas de 
21 a 40.

6. Cada questão apresenta 4 alternativas, de (a) a (d). O candidato 
deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.

7. Caso o Caderno não corresponda ao cargo de inscrição, esteja 
incompleto ou com defeito, o candidato deverá solicitar ao apli-
cador, durante os primeiros 20 minutos, as providências cabíveis.  

8. O candidato passará o gabarito para a Folha de Respostas, utilizan-
do caneta esferográfica azul ou preta.

9. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de questões e 
a Folha de Respostas.

10. O gabarito e o caderno de provas serão divulgados no sítio        
concurso.fundacaocefetminas.org.br
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LínGua PortuGuesa

Leia este texto para responder às questões de 01 a 09.  

As formigas

Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noi-
te. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, 
iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Des-
cansei a mala no chão e apertei o braço da prima.

— É sinistro.
Ela me impeliu na direção da porta. Tínhamos outra escolha? 

Nenhuma pensão nas redondezas oferecia um preço melhor a duas 
pobres estudantes com liberdade de usar o fogareiro no quarto, a 
dona nos avisara por telefone que podíamos fazer refeições ligei-
ras com a condição de não provocar incêndio. Subimos a escada 
velhíssima, cheirando a creolina.

— Pelo menos não vi sinal de barata —  disse minha prima.
A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que 

a asa da graúna. Vestia um desbotado pijama de seda japonesa 
e tinha as unhas aduncas recobertas por uma crosta de esmalte 
vermelho-escuro, descascado nas pontas encardidas. Acendeu um 
charutinho.

— É você que estuda medicina? — perguntou soprando a fu-
maça na minha direção.

— Estudo direito. Medicina é ela.
A mulher nos examinou com indiferença. Devia estar pensando 

em outra coisa quando soltou uma baforada tão densa que preci-
sei desviar a cara. A saleta era escura, atulhada de móveis velhos, 
desparelhados. No sofá de palhinha furada no assento, duas al-
mofadas que pareciam ter sido feitas com os restos de um antigo 
vestido, os bordados salpicados de vidrilho.

Vou mostrar o quarto, fica no sótão — disse ela em meio a um 
acesso de tosse. Fez um sinal para que a seguíssemos.
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— O inquilino antes de vocês também estudava medicina, ti-
nha um caixotinho de ossos que esqueceu aqui, estava sempre 
mexendo neles.

Minha prima voltou-se:
— Um caixote de ossos?
A mulher não respondeu, concentrada no esforço de subir a 

estreita escada de caracol que ia dar no quarto. Acendeu a luz. O 
quarto não podia ser menor, com o teto em declive tão acentuado 
que nesse trecho teríamos que entrar de gatinhas. Duas camas, 
dois armários e uma cadeira de palhinha pintada de dourado. No 
ângulo onde o teto quase se encontrava com o assoalho, estava 
um caixotinho coberto com um pedaço de plástico. Minha prima 
largou a mala e, pondo-se de joelhos, puxou o caixotinho pela alça 
de corda. Levantou o plástico. Parecia fascinada.

— Mas que ossos tão miudinhos! São de criança?
— Ele disse que eram de adulto. De um anão.
— De um anão? é mesmo, a gente vê que já estão formados… 

Mas que maravilha, é raro a beça esqueleto de anão. E tão limpo, 
olha aí —  admirou-se ela. Trouxe na ponta dos dedos um pequeno 
crânio de uma brancura de cal. — Tão perfeito, todos os denti-
nhos!

— Eu ia jogar tudo no lixo, mas se você se interessa pode ficar 
com ele. O banheiro é aqui ao lado, só vocês é que vão usar, tenho 
o meu lá embaixo. Banho quente extra. Telefone também. Café 
das sete às nove, deixo a mesa posta na cozinha com a garrafa 
térmica, fechem bem a garrafa recomendou coçando a cabeça. 
A peruca se deslocou ligeiramente. Soltou uma baforada final: — 
Não deixem a porta aberta senão meu gato foge.

Ficamos nos olhando e rindo enquanto ouvíamos o barulho 
dos seus chinelos de salto na escada. E a tosse encatarrada.

Esvaziei a mala, dependurei a blusa amarrotada num cabide 
que enfiei num vão da veneziana, prendi na parede, com durex, 
uma gravura de Grassmann e sentei meu urso de pelúcia em cima 
do travesseiro. Fiquei vendo minha prima subir na cadeira, desa-
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tarraxar a lâmpada fraquíssima que pendia de um fio solitário no 
meio do teto e no lugar atarraxar uma lâmpada de duzentas velas 
que tirou da sacola. O quarto ficou mais alegre. Em compensação, 
agora a gente podia ver que a roupa de cama não era tão alva as-
sim, alva era a pequena tíbia que ela tirou de dentro do caixotinho. 
Examinou-a. Tirou uma vértebra e olhou pelo buraco tão reduzido 
como o aro de um anel. Guardou-as com a delicadeza com que se 
amontoam ovos numa caixa.

— Um anão. Raríssimo, entende? E acho que não falta nenhum 
ossinho, vou trazer as ligaduras, quero ver se no fim da semana 
começo a montar ele.

Abrimos uma lata de sardinha que comemos com pão, minha 
prima tinha sempre alguma lata escondida, costumava estudar 
até de madrugada e depois fazia sua ceia. Quando acabou o pão, 
abriu um pacote de bolacha Maria.

— De onde vem esse cheiro? — perguntei farejando. Fui até 
o caixotinho, voltei, cheirei o assoalho. — Você não está sentindo 
um cheiro meio ardido?

— É de bolor. A casa inteira cheira assim — ela disse. E puxou 
o caixotinho para debaixo da cama.

No sonho, um anão louro de colete xadrez e cabelo repartido 
no meio entrou no quarto fumando charuto. Sentou-se na cama 
da minha prima, cruzou as perninhas e ali ficou muito sério, ven-
do-a dormir. Eu quis gritar, tem um anão no quarto! mas acordei 
antes. A luz estava acesa. Ajoelhada no chão, ainda vestida, minha 
prima olhava fixamente algum ponto do assoalho.

— Que é que você está fazendo aí? — perguntei.
— Essas formigas. Apareceram de repente, já enturmadas. Tão 

decididas, está vendo?
Levantei e dei com as formigas pequenas e ruivas que entra-

vam em trilha espessa pela fresta debaixo da porta, atravessavam 
o quarto, subiam pela parede do caixotinho de ossos e desem-
bocavam lá dentro, disciplinadas como um exército em marcha 
exemplar.
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— São milhares, nunca vi tanta formiga assim. E não tem trilha 
de volta, só de ida — estranhei.

— Só de ida.
Contei-lhe meu pesadelo com o anão sentado em sua cama.
— Está debaixo dela — disse minha prima e puxou para fora o 

caixotinho. Levantou o plástico. 
— Preto de formiga. Me dá o vidro de álcool.
— Deve ter sobrado alguma coisa aí nesses ossos e elas des-

cobriram, formiga descobre tudo. Se eu fosse você, levava isso lá 
pra fora.

— Mas os ossos estão completamente limpos, eu já disse. Não 
ficou nem um fiapo de cartilagem, limpíssimos. Queria saber o que 
essas bandidas vêm fuçar aqui.

Respingou fartamente o álcool em todo o caixote. Em seguida, 
calçou os sapatos e como uma equilibrista andando no fio de ara-
me, foi pisando firme, um pé diante do outro na trilha de formi-
gas. Foi e voltou duas vezes. Apagou o cigarro. Puxou a cadeira. E 
ficou olhando dentro do caixotinho.

— Esquisito. Muito esquisito.
— O quê?
— Me lembro que botei o crânio em cima da pilha, me lembro 

que até calcei ele com as omoplatas para não rolar. E agora ele 
está aí no chão do caixote, com uma omoplata de cada lado. Por 
acaso você mexeu aqui?

— Deus me livre, tenho nojo de osso. Ainda mais de anão.
Ela cobriu o caixotinho com o plástico, empurrou-o com o pé 

e levou o fogareiro para a mesa, era a hora do seu chá. No chão, a 
trilha de formigas mortas era agora uma fita escura que encolheu. 
Uma formiguinha que escapou da matança passou perto do meu 
pé, já ia esmagá-la quando vi que levava as mãos à cabeça, como 
uma pessoa desesperada. Deixei-a sumir numa fresta do assoalho.

[...]
TELLES, Lygia Fagundes. In: STEEN, Edla van. O conto da mulher brasileira. 3 ed. São 
Paulo: Global, 2007. p. 91-94. Fragmento.
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Questão 01

Todas as afirmações a seguir sintetizam informações presentes na 
narrativa, EXCETO 

a)  a narradora e sua prima ficaram amedrontadas ao chegarem 
no lugar onde iam morar.

b)  a narradora e sua prima foram morar na pensão da velha para 
cursar direito e medicina.

c)  o conto fornece pistas de que a velha dona da pensão tinha 
problemas de saúde relacionados ao fumo.

d)  o conto fornece pistas de que o surgimento das formigas esta-
va relacionado à presença de doces no quarto.

Questão 02

A sequência textual predominantemente descritiva é

a)  “Vou mostrar o quarto, fica no sótão — disse ela em meio a 
um acesso de tosse. Fez um sinal para que a seguíssemos.”

b)  “O quarto não podia ser menor, com o teto em declive tão 
acentuado que nesse trecho teríamos que entrar de gatinhas.”

c)  “Ficamos nos olhando e rindo enquanto ouvíamos o barulho 
dos seus chinelos de salto na escada. E a tosse encatarrada.”

d)  “Ela cobriu o caixotinho com o plástico, empurrou-o com o pé 
e levou o fogareiro para a mesa, era a hora do seu chá.”

Questão 03

O gênero textual em que se enquadra o texto pertence ao domí-
nio discursivo

a)  literário.

b)  cotidiano.

c)  acadêmico.

d)  jornalístico.
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Questão 04

A figura de linguagem denominada prosopopeia aparece no

trecho

a)  “No sofá de palhinha furada no assento, duas almofadas que 
pareciam ter sido feitas com os restos de um antigo vestido, os 
bordados salpicados de vidrilho.”

b)  “A mulher não respondeu, concentrada no esforço de subir 
a estreita escada de caracol que ia dar no quarto. Acendeu a 
luz.”

c)  “Em seguida, calçou os sapatos e como uma equilibrista an-
dando no fio de arame, foi pisando firme, um pé diante do 
outro na trilha de formigas.”

d)  “Uma formiguinha que escapou da matança passou perto do 
meu pé, já ia esmagá-la quando vi que levava as mãos à cabe-
ça, como uma pessoa desesperada.”

Questão 05

“Fiquei vendo minha prima subir na cadeira, desatarraxar a 
lâmpada fraquíssima que pendia de um fio solitário no meio 
do teto e no lugar atarraxar uma lâmpada de duzentas velas 
que tirou da sacola. O quarto ficou mais alegre.”

Nesse fragmento, verificam-se duas marcas da função da lingua-
gem denominada

a)  poética.

b)  emotiva.

c)  conativa.

d)  referencial.
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Questão 06

“— Me lembro que botei o crânio em cima da pilha, me 

lembro que até calcei ele com as omoplatas para não rolar.”

Nesse trecho, há construções em desacordo com a norma-padrão 
no que diz respeito à

a)  regência nominal e à variação linguística.

b)  colocação pronominal e à regência verbal.

c)  variação linguística e à concordância nominal.

d)  concordância verbal e à colocação pronominal.

Questão 07

“Levantei e(1) dei com as formigas pequenas e ruivas que(2) 
entravam em trilha espessa pela fresta debaixo da porta, 
atravessavam o quarto, subiam pela parede do caixotinho de 
ossos e desembocavam lá(3) dentro, disciplinadas como(4) um 
exército em marcha exemplar.”

Considerando o contexto em que estão inseridos, todas as cate-
gorizações dos termos destacados e numerados estão corretas, 
EXCETO

a)  (1) conjunção aditiva.

b)  (2) conjunção subordinativa.

c)  (3) advérbio de lugar.

d)  (4) advérbio de intensidade.d) complementaridade.
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Questão 08

O período que contém uma oração subordinada adverbial con-
secutiva é

a)  “Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noi-
te.”

b)  “A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a 
asa da graúna.”

c)  “Devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma ba-
forada tão densa que precisei desviar a cara.”

d)  “Ficamos nos olhando e rindo enquanto ouvíamos o barulho 
dos seus chinelos de salto na escada.”

Questão 09

“A peruca se deslocou ligeiramente.”

O advérbio em destaque pode ser substituído, sem que se modi-
fique o sentido da frase, por

a)  levemente.

b)  rapidamente.

c)  prontamente.

d)  diligentemente.
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Questão 10

Disponível em: <http://hqmix.com.br/exposicoes/cartum-de-natal/jean-galvao.jpg>. 
Acesso em: 30 set. 2018. 

A charge veicula uma crítica principalmente sobre

a)  o esvaziamento dos valores simbólicos do Natal.

b)  a exacerbação do consumismo no período de festas.

c)  o vício dos nativos digitais em equipamentos eletrônicos.

d)  a quantidade de presentes solicitada pelas crianças no Natal.
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LesGisLação BásiCa

Questão 11

A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações inter-
nacionais pelos seguintes princípios, EXCETO

a)  intervencionismo.

b)  concessão de asilo político.

c)  prevalência dos direitos humanos.

d)  cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.

Questão 12

Com base nas disposições da Constituição Federal Brasileira de 
1988, é correto afirmar que

a)  a criação de associações e de cooperativas se sujeita à autori-
zação estatal para seu funcionamento.

b)  a pequena propriedade rural poderá ser objeto de penhora 
para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade pro-
dutiva.

c)  no caso de iminente perigo público, a autoridade competente 
poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprie-
tário indenização ulterior, se houver dano.

d)  o procedimento da desapropriação por necessidade ou utilida-
de pública, ou por interesse social, independe de justa e prévia 
indenização em dinheiro por parte da Administração Pública.
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Questão 13

Avalie o que se afirma ser proibido aos Servidores Públicos Civis 
do Município de Guarani.

I.  Ausentar-se do serviço durante o expediente, ainda que com 
prévia autorização do chefe imediato.

II.  Recusar fé a documentos privados.

III.  Manter sob chefia imediata, em cargo de função ou em cargo 
de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segun-
do grau civil.

IV.  Receber comissão de qualquer espécie, em razão de suas atri-
buições. 

Está correto apenas o que se afirma em

a)  I e II.

b)  I e IV.

c)  II e III.

d)  III e IV.

Questão 14

Sobre o Processo Disciplinar disposto no Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Município de Guarani, é correto afirmar que

a)  conduzido de forma monocrática pela autoridade competente 
do órgão.

b)  composto pelas seguintes fases: instauração, inquérito admi-
nistrativo e julgamento.

c)  assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo 
pessoalmente, sendo vedado fazê-lo por intermédio de um 
procurador.

d)  o instrumento disciplinar destinado a apurar responsabilidade 
de servidor por infração praticada em decorrência de suas ati-
vidades de cunho profissional ou pessoal.
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Questão 15

Considerando os dispositivos legais que regulam o Município de 
Guarani, analise as afirmações abaixo.

I.  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, aliena-
ções, concessões, permissões e locações da Administração 
Pública Municipal, quando contratadas com terceiros, serão 
necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipó-
teses previstas na Lei n. 8.666/93.

II.  Compete ao Município organizar e prestar, diretamente ou 
sob regime de concessão ou permissão entre outros, os servi-
ços de abastecimento de água e esgotos sanitários.

III.  A Lei de Improbidade Administrativa n.º 8.429/1992 não se 
aplica ao Município de Guarani, uma vez que está regulamen-
tada somente em âmbito federal.

IV.  Subordinam-se ao regime da Lei de Acesso à Informação (Lei 
nº 12.527/2011) os órgãos públicos integrantes exclusiva-
mente da administração pública direta do Poder Executivo. 

Está correto apenas o que se afirma em

a)  I e II.

b)  I e IV.

c)  II e III.

d)  III e IV.
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inforMátiCa BásiCa

Questão 16

No Windows 7, a combinação de teclas que pode ser utilizada 
para alternar entre aplicativos abertos é

a)  Alt + Tab

b)  Ctrl + Tab

c)  Alt + Shift

d)  Ctrl + Shift

Questão 17

Preencha corretamente as lacunas do texto.

Para exibir a Lixeira na área de trabalho do Windows 10, clique 
no botão Iniciar e, em seguida, em __________ . Clique em Per-
sonalização, depois em Temas e, por último em Configurações 
dos Ícones da Área de Trabalho. Marque a caixa de seleção 
__________e clique em __________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a)  Aparência / Lixeira / Aplicar.

b)  Computador / Ícones / Confirmar.

c)  Configurações / Lixeira / Aplicar.

d)  Windows Explorer / Ícones / Confirmar.

Questão 18

O programa utilizado para proteger um computador contra aces-
sos não autorizados vindos da Internet é chamado

a)  Worm.

b)  Firewall.

c)  Spyware. 

d)  Google Drive.
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Questão 19

No Microsoft Excel 2013, cada célula de uma planilha é referen-
ciada por uma letra e por um número que indicam a coluna e a 
linha, respectivamente. Suponha que a célula da 1ª linha e da 
1ª  coluna contenha o número 100 e a célula da 2ª linha e da 1ª 
coluna contenha o número 200. 

Para somar os números 100 e 200 existentes nessas duas células, 
a fórmula que pode ser inserida em uma célula vazia da planilha é

a) =1L+2L

b)  =A1+A2

c)  =1A+2A

d)  =L1C1+L2C1

Questão 20

Uma pessoa, trabalhando com um documento texto do Micro-
soft Word 2013, selecionou a guia Layout da Página e abriu a 
caixa de diálogo Configurar Página. 

A caixa de diálogo Configurar Página permite

a)  inserir marca-d´água nas páginas do documento.

b)  alterar a orientação do fluxo do texto de horizontal para        
vertical.

c)  modificar a orientação das páginas do documento de                   
paisagem para retrato.

d)  configurar a formatação da fonte padrão utilizada nas páginas 
do documento.
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ConheCiMentos esPeCífiCos

Questão 21

 Os auto-anticorpos são direcionados contra vários constituintes 
do aparato molecular que mantêm as células epiteliais unidas ou 
que unem o epitélio da superfície ao epitélio adjacente. O dano 
resultante produzido pela interação desses auto-anticorpos com 
os tecidos do hospedeiro é observado clinicamente como um 
processo patológico. (NEVILLE, 2004).

São lesões que podem afetar a mucosa oral, consideradas imuno-
logicamente mediadas, ou autoimunes, EXCETO

a)  líquen plano.

b)  leucoplasia. 

c)  pênfigo vulgar.

d)  lúpus eritematoso.

Questão 22

Das doenças infecciosas citadas abaixo, é considerada de etiolo-
gia fúngica a

a)  rubéola.

b)  toxoplasmose.

c)  actinomicose.

d)  histoplasmose. 
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Questão 23

A aspiração de objetos é um problema em potencial durante a 
cirurgia ou em outros procedimentos odontológicos. Um pacien-
te lúcido, com obstrução da via aérea, deve receber tratamento 
específico para remoção do objeto aspirado. 

Tal procedimento também é denominado 

a)  Manobra de Vasalva.

b)  Manobra de Heimlich. 

c)  Reanimação cardio-pulmonar.

d)  Traqueostomia.

Questão 24

A radiografia panorâmica (também chamada de pantomografia) 
é uma técnica que produz uma única imagem tomográfica das 
estruturas faciais. Inclui ambos os arcos dentários, maxilar e man-
dibular e suas estruturas de suporte. 

Sobre a radiografia panorâmica, é correto afirmar que ela oferece

a)  bom detalhamento das estruturas anatômicas; é útil para a 
avaliação periodontal minuciosa e para as estruturas do periá-
pice dentário.

b)  ampla visibilidade dos ossos faciais e dentes.

c)  baixa dose de radiação ao paciente.

d)  facilidade de compreensão das radiografias panorâmicas pelo 
paciente, tornando-as um útil auxílio visual na sua educação e 
na apresentação de casos clínicos.
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Questão 25

Sobre os tipos de lesão de luxação, associe as colunas, relacionan-
do corretamente a denominação à respectiva situação descrita.

A sequência correta dessa associação é

a) (4); (2); (1); (5); (3). 

b) (5); (1); (2); (3); (4).

c) (5); (2); (1); (4); (3).

d) (3); (1); (2); (5); (4). 

Denominações

1.  Concussão

2.  Luxação extrusiva  

 3.  Extrusiva intrusiva 

 4.  Subluxação

 5.  Luxação lateral

Situações

(  )  Desloca-se em direção co-
ronária. 

(  )  Desloca-se no sentido api-
cal para dentro do alvéolo.

(  )  Há deslocamento, a mobili-
dade é normal e há sensibi-
lidade à percussão.  

(  )  Desloca-se para uma das 
faces vestibular, lingual, 
distal ou incisal. 

(  )  Apresenta sensibilidade à 
percussão, a mobilidade 
está aumentada e não há 
deslocamento. 
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Questão 26

Uma droga pode exercer sua ação farmacológica no próprio local 
em que foi aplicada ou ser absorvida e distribuída pelo organis-
mo. Considerando os vários fatores que influenciam na passa-
gem das drogas através de membranas, é importante a via pela 
qual o fármaco se põe em contato com o organismo. 

Em relação às vias de administração dos fármacos, é correto afir-
mar que

a)  a endodôntica, ou intracanal, é uma via de administração pa-
renteral baseada no fato desta via não pertencer ao trato di-
gestivo, e, sim, a uma área pulpar. 

b)  as vias percutânea, respiratória, retal e  intravenosa são exem-
plos de medicamentos administrados por via parenteral. 

c)  as vias de administração são denominadas parenterais quando 
a droga entra em contato com qualquer um dos segmentos do 
trato gastrointestinal.

d)  os bloqueios anestésicos, administrados pelas vias submucosa 
e subperióstea, são considerados formas de administração de 
drogas pela via enteral mais usadas pelo cirurgião-dentista.  
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Questão 27

A língua é um conjunto de músculos divididos em músculos in-
trínsecos, que dão forma à língua, mas são incapazes de         mo-
vê-la; e músculos extrínsecos, que ligam o órgão a estruturas vizi-
nhas e são estes que, ao se contraírem, movimentam a língua em 
suas diversas posições. 

Predominantemente, a inervação motora da língua é suprida 
pelo nervo

a) lingual (V par).

b) glossofaríngeo (IX par).

c) hipoglosso (XII par). 

d) intermédio (VII par).

Questão 28

Durante a anamnese, um paciente relatou alergia aos anestésicos 
do tipo éster. De acordo com exame físico e com a história médi-
ca pregressa do mesmo, constatou-se que o paciente é normo-
tenso, classificação ASA I (American Society of Anesthesiologists), 
hígido e sem nenhuma outra informação digna de nota. Relatou 
também ter realizado diversos tratamentos odontológicos, sem 
intercorrências. 

No tratamento desse paciente NÃO deve ser empregado o clori-
drato de

a) procaína. 

b) lidocaína. 

c) mepivacaína.

d) prilocaína.
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Questão 29

Os instrumentos periodontais têm seus propósitos específicos, 
sejam eles a remoção de cálculo, alisamento das superfícies radi-
culares, curetagens e outros.

A variedade dos instrumentos é vasta e eles são divididos de acor-
do com seus propósitos. 

A descrição correta de um instrumento encontra-se em

a) Foices: são usadas para localizar, mensurar e indicar as bolsas, 
assim como determinar seus cursos em superfícies dentárias 
individuais. 

b) Sondas periodontais: são usadas para a remoção de cálculo 
supragengival.

c) Curetas: são instrumentos delicados, utilizados para a raspa-
gem subgengival, o alisamento radicular e a remoção do re-
vestimento de tecido mole da bolsa; cada extremidade possui 
uma borda cortante em ambos os lados da lâmina e uma pon-
ta arredondada. 

d) Enxadas, cinzéis e limas: são usados para visualizar o interior 
das bolsas, permitindo a detecção de depósitos. 
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Questão 30

Algumas condições sistêmicas podem levar a um agravamento da 
doença periodontal. Doenças, sejam genéticas ou não, expõem 
pacientes a uma chance maior de manifestar a doença gengival. 
Por outro lado, doenças periodontais podem, adversamente, afe-
tar a saúde sistêmica, como as coronariopatias, o acidente vascu-
lar cerebral, o diabetes, o trabalho de parto prematuro, o baixo 
peso ao nascimento e as doenças respiratórias. 

A sequência de enfermidades que apresenta três doenças que 
são fatores de risco para as periodontopatias está corretamente 
indicada em

a) Síndrome de Sjögren / deficiência da vitamina E / pelagra.

b) Deficiência de vitamina A / agamaglobulinemia / Diabetes   
melitus controlado.

c) Síndrome de Down / pelagra / deficiência de vitamina E.

d) Escorbuto / Síndrome de Papillon-Lefèvre / deficiência de vita-
mina A.

Questão 31

Há poucas contra-indicações relacionadas ao uso de vasoconstri-
tores na dose usual em odontologia. Entretanto, alguns grupos 
de pacientes devem ter atenção quanto à sua administração ou 
mesmo à sua contra-indicação.

O uso de vasoconstritores deve ser cauteloso ou mesmo evitado 
EXCETO em

a) pacientes em uso de antidepressivos tricíclicos.

b) evidência clínica de hipertireoidismo.

c) gestantes.

d) alérgicos ao bissulfito de sódio.
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Questão 32

 Em relação à  Anestesiologia, avalie as afirmações.

I. A Prilocaína, quando administrada em excesso em pacientes 
saudáveis, pode levar a um quadro de metemoglobinemia ad-
quirida, no qual o paciente apresenta letargia e dificuldade 
respiratória, requerendo tratamento hospitalar. 

II. A Hipertermia Maligna (HM) apresenta alta mortalidade e 
pode ser desencadeada pelos anestésicos succilcolina e halo-
tano e não há evidências de que os anestésicos do tipo amida 
possam desencadear o quadro, mas pacientes odontológicos 
com alto risco para HM devem ser atendidos sob ambiente 
hospitalar, para melhor abordagem das possíveis intercorrên-
cias. 

III. O nervo troclear, de grande importância para o cirurgião den-
tista, é o maior dos doze pares cranianos; sua raiz sensitiva 
inerva os tecidos moles bucais (exceto pela base da língua) e 
a pele da face; sua raiz motora supre os músculos da mastiga-
ção. 

IV. A técnica de Vazirani-Akinosi consiste num verdadeiro blo-
queio mandibular, pois aplica anestesia na parte mais proxi-
mal da 3ª divisão do V par craniano, proporcionando anes-
tesia aos ramos alveolar inferior, mentual, incisivo, lingual, 
milo-hioideo e, em 75% dos casos, ao nervo bucal. 

V. A anestesia do nervo alveolar inferior pela técnica de Gow-
Gates é benéfica naqueles casos em que o paciente apresenta 
trismo acentuado, sem possibilidade de abrir a boca.
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Está correto apenas o que se afirma em

a) I, II e III.

b) II, IV e V.

c) I e II .

d) IV e V.

Questão 33

A face é irrigada pelas artérias carótidas interna e externa. Sua 
drenagem venosa acompanha, em geral, o trajeto das artérias 
com nomes semelhantes. 

Considerando os conhecimentos sobre anatomia facial, é               
INCOrrETO afirmar que a 

a) artéria facial é o principal tronco arterial da face e se origi-
na da artéria carótida externa; apresenta uma parte cervical e 
uma parte facial. 

b) artéria carótida externa termina dentro da glândula parótida;. 
nessa altura, emite seus ramos terminais: artéria maxilar e ar-
téria temporal superficial. 

c) veia facial realiza a drenagem sanguínea da face, sendo esta a 
responsável pela maior parte de sua drenagem; por isso, infec-
ções na região de cabeça e pescoço podem ser potencialmen-
te letais, quando bactérias migram a partir da veia facial e se 
disseminam pelo seio cavernoso por meio das veias emissárias. 

d) artéria maxilar se origina da artéria carótida interna no parên-
quima da glândula parótida; dirige-se para frente e, posterior-
mente, ramifica-se na fossa infratemporal.
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Questão 34

Durante o intervalo entre o preparo dentário e  a restauração de-
finitiva, se esta não for realizada na mesma sessão é interessante 
que o paciente receba uma restauração provisória. Há inúmeras 
maneiras de propiciar proteção ao dente preparado, a depender 
do tamanho do preparo e dos elementos envolvidos. 

Em relação às técnicas de confecção direta e indireta e as resinas, 
é correto afirmar que

a) a indireta oferece menor precisão em relação à técnica direta, 
visto que durante seu preparo a resina sofre contração du-
rante sua polimerização e necessita ser removida do elemento 
dentário, logo isto pode levar a distorções e a ajuste insatisfa-
tório. 

b) a direta é a preferida devido à proteção que oferece à pol-
pa, principalmente quando é usado o polimetilmetacrilato. Ela 
oferece menor injúria térmica aos tecidos pulpares quando a 
comparamos à técnica indireta. 

c) uma característica negativa da resina bisacrílica é que ela pro-
voca uma reação exotérmica maior que a resina de polimetil-
metacrilato, comparativamente. 

d) o alto grau de contração volumétrica é uma das desvantagens 
das resinas do tipo polimetilmetacrilato. 
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Questão 35

A estética ideal é subjetiva e varia de acordo com a cultura, a 
geração e o sexo. 

Em relação aos conceitos de estética dental, é correto afirmar que

a) o valor é a quantidade relativa que caracteriza um matiz como 
mais claro ou mais escuro.; é a característica da cor mais im-
portante na combinação de tons. 

b) a curva incisal é composta pela margem dos dentes anteriores 
e  inferiores e é paralela à curvatura interna do lábio inferior. 

c) durante o repouso, geralmente há uma exposição do incisivo 
superior, sendo esta maior nos homens e menor nas mulheres, 
em média; há também uma diminuição da exposição dos inci-
sivos superiores, com o passar da idade, pela ação contínua da 
força da gravidade sobre os tecidos moles da face. 

d) com a idade, a espessura do esmalte diminui com os desgastes 
naturais e o tom da dentina passa a predominar na sua cor; 
em geral, no paciente mais idoso, há um decréscimo no croma 
e um valor maior do que comumente se vê em adultos jovens. 
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Questão 36

Black foi o primeiro a idealizar uma sequência lógica de procedi-
mentos para o preparo de cavidades. Seus conceitos foram apri-
morados até os tempos atuais. De maneira geral, há princípios 
para diferentes materiais restauradores. (MONDELI, 2006).

Associe as colunas da página seguinite, relacionando correta-
mente a ordem geral de procedimentos no preparo de uma cavi-
dade à sua descrição.
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A sequência correta dessa associação é 

a) (6); (5); (1); (3); (4); (2); (7).

b) (4); (1); (7); (2); (6); (3); (5).

c) (2); (1); (3); (5); (4); (7); (6).

d) (3); (2); (7); (6); (5); (1); (4). 

Ordens gerais

1. Forma de contorno

2. Forma de resistência

3. Forma de retenção 

4. Forma de conveniência 

5. Remoção de dentina 
cariada remanescente

6. Acabamento das pare-
des e  das margens de 
esmalte

7. Limpeza da cavidade

Descrições 

(  ) Etapa que visa possibilitar a ins-
trumentação adequada da cavi-
dade e a inserção do material res-
taurador.

(  ) Define a área de superfície do 
dente a ser incluída no preparo 
cavitário.

(  ) Remoção de partículas remanes-
centes das paredes cavitárias, 
possibilitando a colocação do ma-
terial restaurador em uma cavida-
de completamente limpa. 

(  ) Característica dada à cavidade 
para que as estruturas remanes-
centes e a restauração sejam ca-
pazes de resistir às forças masti-
gatórias. 

(  ) Consiste na remoção dos prismas 
de esmalte fragilizados, pelo ali-
samento das paredes internas de 
esmalte da cavidade ou pelo aca-
bamento adequado do ângulo ca-
vosuperficial.

(  ) Forma dada à cavidade para tor-
ná-la capaz de reter a restaura-
ção, evitando seu deslocamento.

(  ) Procedimento para remover toda 
a dentina cariada que permaneça 
após as fases prévias do preparo. 
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Questão 37

As interações medicamentosas são classificadas como farma-
cocinéticas, quando ocorrem durante a absorção, a distribui-
ção, a biotransformação ou a excreção dos fármacos, ou como            
farmacodinâmicas, quando ocorrem nos sítios de ação dos me-
dicamentos, envolvendo os mecanismos pelos quais os efeitos se 
manifestam. De acordo com Andrade (2006), classificam-se em 5 
os tipos de interação. 

A esse respeito, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
define. 

(  )  Antagonismo: indica uma interação que diminui a resposta 
clínica de uma droga quando uma segunda droga é adminis-
trada. 

(  )  Potenciação: é a resposta aumentada que ocorre quando 
drogas com efeitos similares são administradas em conjunto.

(  )  Inesperada: é uma reação adversa que não é observada em 
relação a ambas as drogas, quando administradas isolada-
mente.

(  )  Somação: quando a combinação de duas drogas que não 
apresentam uma atividade farmacológica comum resulta 
numa resposta maior que a normal. 

(  )  Sinergismo: quando a interação produz uma resposta exage-
rada, maior que a conseguida com ambas as drogas admi-
nistradas isoladamente, na sua máxima dose efetiva. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (F); (V); (V); (V); (F). 

b) (V); (V); (F); (F); (F). 

c) (F); (F); (F); (V); (V). 

d) (V); (F); (V); (F); (V). 
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Questão 38

Complete corretamente as lacunas do texto sobre o diabetes.

O Diabetes melitus resulta da insuficiência absoluta ou relativa de 
__________ .Seus principais sintomas são: poliúria, polifagia, poli-
dpsia e __________ de peso. Os pacientes sintomáticos podem ter 
o diagnóstico confirmado demonstrado pelo nível de glicose no 
sangue, em jejum, acima de__________ mg/dl. 

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a) paratormônio / perda / 300

b) insulina / ganho / 120

c) paratormônio / ganho / 300

d) insulina / perda / 120

Questão 39

O flúor é amplamente usado na prevenção da cárie. Entretanto, 
sua ingestão acima da dose recomendada pode trazer malefícios, 
como a fluorose dental. As populações são expostas ao flúor de 
variadas maneiras, como na água para consumo, no sal de cozi-
nha e até no leite. “O dentifrício fluoretado tornou-se inicialmen-
te disponível em 1955, quando a pasta Crest, contendo 0,4% de 
fluoreto estanhoso, foi lançada no mercado dos EUA.” (FEjER-
SkOV, 2005 p.207).

A melhor concentração de flúor para a aplicação no dentifrício, 
em ppm, é de 

a) 15.

b) 150.

c) 1500.

d) 15000.
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Questão 40

O consumo de carboidratos fermentáveis faz parte da história 
recente dos humanos e está relacionada à prevalência da cárie. 
Em períodos antigos, raízes, ervas, grãos e sementes cruas fa-
ziam parte da dieta e a cárie era pouco evidente nos homens               
primitivos. 

A esse respeito, é correto afirmar que

a) a forma do produto, isto é, a consistência física dos alimentos 
contendo açúcar tem pouca importância na etiologia da cárie 
dentária. 

b) síndrome de Sjögren e radioterapia na região de cabeça e pes-
coço são fatores de risco para a doença de cárie. 

c) a dentina é caracterizada como acelular e avascular; portanto, 
ela é capaz de formar dentina reacional frente a agressões ex-
ternas, como a cárie.

d) o Streptococcus mutans é considerado o único fator etiológico 
da cárie que compõe o biofilme dental. 
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