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Exemplo: 

 

  

CIRURGIÃO DENTISTA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Legislação do SUS Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre 
outros. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

09. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 

 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: imaconcursofortalezadosnogueiras@ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/20109 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA 

 

B A 

Exemplo: 

D A 

DATA: 

24 de março de 2019 

 

HORÁRIO: 

9h às 12h 

 

DURAÇÃO: 

3 horas 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO  

 

TEXTO 

 

O regime capitalista de produção pressupõe a generalização da produção para a troca. Com a 1 
expansão desta - entendida como expressão da diferenciação da divisão social do trabalho - ocorre 2 

também a separação definitiva dos produtores diretos de mercadorias dos seus meios de produção. 3 
Expropriados, passam a ser possuidores de uma única mercadoria - sua força de trabalho. 4 
Proletarizados, são convertidos em trabalhadores assalariados. Simples operadores dos instrumentos 5 
de produção que não mais lhes pertencem. 6 

Para participar do processo de troca, para ter existência social, o produtor precisa então levar 7 
sua mercadoria ao mercado, onde esta irá defrontar-se com todas as demais mercadorias. Seu 8 
possuidor a leva "livremente" ao mercado e vende-a por tempo determinado, forma única de 9 
continuar sobrevivendo. Não se aliena definitivamente dela, pois só agindo assim pode continuar 10 
participando da troca. Caso contrário, nada mais teria a oferecer. Alienando-se de sua mercadoria 11 

única, nada mais seria que um escravo - ele próprio mercadoria. Isso significa que alguém, o 12 
comprador, proprietário do dinheiro e dos meios de produção, adquire o direito de usar essa força de 13 

trabalho pelo tempo acordado. Caracteriza-se, assim, a dicotomia proprietários dos meios de 14 

produção/proletários. 15 

Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores, submetem-se, porque dessa maneira 16 
integram-se eles próprios no mercado. Só assim podem ter acesso à mercadoria dinheiro - 17 
representado neste caso pelo salário - passaporte único às demais mercadorias, o que lhes permite a 18 

sobrevivência. Nesse sentido, percebe-se que o salário, expressão do valor da força de trabalho, não 19 
importa os meios pelos quais seja estabelecido, não "deveria" descer a níveis que ameacem a própria 20 

sobrevivência e reprodução da classe trabalhadora dada a importância para o capital, que a submete, 21 
mas que dela necessita (até mesmo enquanto exército de reserva), para continuar sua trajetória de 22 
valorização e acumulação. (Pelo menos até a fase atual, o capitalismo não conseguiu se descartar 23 
definitivamente da força de trabalho, embora a substituição de trabalho vivo por trabalho morto seja 24 

mais e mais acelerada). 25 

O trabalho torna-se então alienado, vazio de sentido para o trabalhador, dado que o resultado 26 

de sua atividade passa a ser propriedade de outrem. Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte 27 
citação: "O antigo possuidor de dinheiro marcha adiante como capitalista, segue-o o possuidor da 28 
força de trabalho como seu trabalhador, um, cheio de importância, sorriso satisfeito e ávido por 29 
negócios; o outro, tímido, contrafeito, como alguém que levou a própria pele ao mercado e agora não 30 
tem mais nada a esperar, exceto o - curtume." Revela-se aqui todo o significado do fato de a força de 31 

trabalho ser transformada em uma mercadoria a mais, no mundo da produção capitalista, em que os 32 
produtos do trabalho não mais pertencem a seus produtores, anônimos participantes de um espetáculo 33 
no qual entram em cena sem nem mesmo perceber e no qual têm de permanecer independentemente 34 
de sua vontade. Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões que vão, cada vez mais, 35 
afastando-se de seu domínio, às quais, por meios mais ou menos violentos, acabam sendo obrigados a 36 

acatar. A "liberdade", não conquistada senão que imposta, que lhes permite colocar sua força de 37 

trabalho à venda, significa a subordinação completa, definitiva, do trabalho ao capital. Este, sim, 38 

impondo as regras e condições aos personagens que a ele são atrelados. O conflito é inerente e 39 
intransponível. Ingenuidade querer eliminá-lo, mantendo-se intocadas as características do cenário 40 
em que se insere.  41 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

FONTE: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm
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01) No texto,  

 

(A) O sistema de produção, ao transferir para si o domínio 

da força de trabalho do trabalhador, assegura o aumento 

do capital para seus donos. 

(B) A ideologia capitalista está voltada para a produção de 

produtos que possibilitem distribuir os resultados do 

trabalho humano.  

(C) O modelo de produção e de troca adotado pelo 

capitalismo colabora, para a satisfação duradoura e 

significativa de todos os envolvidos na cadeia de 

produção. 

(D) A relação Capital e Produção insere o trabalhador como  

parte importante do processo, com o objetivo de torná-

lo   um gestor livre de sua força de trabalho. 

 

02) Constitui uma afirmação verdadeira sobre a linguagem 

usada no texto a expressa na alternativa 

 

(A) Apresenta emprego de expressões referenciais em que é 

constante a presença de termos ressignificados por 

causa de seu sentido conotativo. 

(B) O raciocínio argumentativo do autor recorre a 

expressões antitéticas para mostrar ao leitor sua opinião 

sobre a problemática do capitalismo. 

(C) A linha argumentativa adotada pelo enunciador do 

discurso, na abordagem temática, parte de um ponto de 

vista definido e, a seguir, vale-se do processo 

referencial, com predomínio da linguagem denotativa. 

(D) A estratégia argumentativa do enunciador do discurso 

contempla o emprego constante de palavras e 

expressões metafóricas para caracterizar as relações 

interpessoais. 

 

03) Exerce a mesma função sintática da expressão “de 

produção” (L.1), o termo 

 

(A) “Da produção” (L.1). 

(B) “Dos produtores” (L.3). 

(C) “do dinheiro” (L.13). 

(D) “força de trabalho” (L.13/14). 

04) Com referência aos elementos linguísticos  que compõe 

o texto, é correto afirmar 

 

(A) Os conectores “que” e “que”, em “...que não mais lhes 

pertencem.” (L.6) e em “que alguém, o comprador, 

proprietário do dinheiro e dos meios de produção, 

adquire o direito” (L.12/13), são iguais do ponto de 

vista morfológico. 

(B) O predicado da oração “O trabalho torna-se então 

alienado” (L.26) constitui-se típico de predicado cuja 

informação está centrada no nome.  

(C) Na expressão “de a força de trabalho” (L.31/32), pode 

ocorrer a contração da preposição “de” com o artigo 

“a”, resultando em “da”, sem prejuízo em relação à 

norma culta do português. 

(D) A oração “que se insere.” (L.41) tem função 

substantiva. 

 

05) Sobre o termo transcrito, está correto o que se afirma 

em 

 

(A) “onde”, em “onde esta irá defrontar-se com todas as 

demais mercadorias.” (L.8), pode ser substituído por 

“em que”, preservando a coerência textual. 

(B) “como” (L.2) exprime uma ideia de conformidade. 

(C) O termo “separação” (L.3) funciona como núcleo do 

objeto direto. 

(D) Sobre a forma pronominal “-lo”, em “Ingenuidade 

querer eliminá-lo” (L.40) não se admite sua colocação 

antes do verbo “eliminar”.  

 

06) Há ocorrência de predicado verbal na alternativa 

 

(A)  “Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte citação:” 

(L.27/28). 

(B) “Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões” 

(L.35). 

(C) “a ele são atrelados” (L.39). 

(D) “O conflito é inerente e intransponível” (L.39/40). 

 

07) Há exemplo de linguagem figurada em 

 

(A) “O regime capitalista de produção pressupõe a 

generalização da produção para a troca.” (L.1). 

(B) “o produtor precisa então levar sua mercadoria ao 

mercado” (L.7/8). 

(C) “...a substituição de trabalho vivo por trabalho morto 

seja mais e mais acelerada” (L.24/25). 

(D) “Este, sim, impondo as regras e condições aos 

personagens” (L.38/39). 
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08) As aspas, na palavra “livremente” (L.9), foram usadas 

com a finalidade de expressar  

 

(A) Ironia 

(B) crítica.  

(C) contestação. 

(D) concordância. 

 

09) Com referência ao texto, é correto afirmar 

 

(A) O vocábulo “trabalhadores” (L.5) tem função 

predicativa. 

(B) A expressão verbal “seja” (L. 20) expressa uma ação 

hipotética no futuro. 

(C) “uma”, em “uma única mercadoria” (L.4) individualiza 

“mercadoria. 

(D) “se” (L.40) é partícula apassivadora pessoal. 

 

10) Vocábulo que não admite dupla pronúncia, masculino 

ou feminino, é o da alternativa 

 

(A) “produtor” (L.7). 

(B) “capital” (L.21). 

(C) “personagens” (L.39). 

(D) “cenário” (L.40). 

 

11) Leia o trecho abaixo: 

 

“Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores, 

submetem-se, porque dessa maneira integram-se eles próprios 

no mercado.” (L.16/17). 

 

A regra que explica o uso da vírgula no período acima é  

 

(A) introduzir oração conclusiva.  

(B) separar aposto em uma oração. 

(C) separar orações coordenadas assindéticas.   

(D) separar um adjunto adverbial intercalado na oração. 

 

12) A expressão “o comprador” (L.13) exerce a função de 

 

(A) Adjunto adverbial de lugar. 

(B) Aposto. 

(C) Vocativo. 

(D) Predicativo. 

 

13) O vocábulo “trabalhador” (L.26) tem como raiz 

primária de formação um 

 

(A) Adjetivo. 

(B) Verbo. 

(C) Substantivo. 

(D) Advérbio 

 

14) A forma verbal “levou”, observando o modo-temporal, 

pode ser substituída pela forma composta da alternativa 

 

(A) Tem levado. 

(B) Tinha levado. 

(C) Terá levado. 

(D) Teria levado. 

 

15) A alternativa em que o termo transcrito expressa modo é 

 

(A) ”também’ (L.3). 

(B) “então” (L.7). 

(C) “próprios” (L.17). 

(D) “assim” (L.10). 
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16) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 compete à direção 

estadual do Sistema Único de Saúde: 

 

(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e 

nutrição. 

(B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas 

do Sistema Único de Saúde. 

(C) Coordenar e participar na execução das ações de 

vigilância epidemiológica. 

(D) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde. 

 

17) São atribuições do Ministério da Saúde sobre a política 

de alta complexidade/custos no SUS, exceto: 

 

(A) Controle, avaliação e auditoria dos serviços. 

(B) Definição de incorporação dos procedimentos a serem 

ofertados a população pelo SUS. 

(C) Financiamento das ações. 

(D) Definição de normas nacionais. 

 

18) Ao Sistema Único de Saúde não compete: 

 

(A) Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 

(B) Ordenar a formação de recursos humanos na área de 

saúde. 

(C) Fiscalizar e Inspecionar alimentos, compreendido o seu 

controle de teor nutricional, bem como bebidas e águas 

para consumo animal. 

(D) Participar da formulação da política e da execução das 

ações de saneamento básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) Sobre a Programação Pactuada e Integrada – PPI é 

correto afirmar: 

 

(A) Envolve as atividades de assistência ambulatorial e 

hospitalar, de vigilância sanitária e de epidemiologia e 

controle de doenças, constituindo um instrumento 

essencial de reorganização do modelo de atenção e da 

gestão do SUS, de alocação dos recursos e de 

explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas 

de governo. 

(B) Envolve as atividades de assistência ambulatorial, de 

vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de 

doenças, constituindo um instrumento essencial de 

reorganização do modelo de atenção e da gestão do 

SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do 

pacto estabelecido entre as três esferas de governo. 

(C) Envolve as atividades de assistência ambulatorial e 

hospitalar, de epidemiologia e controle de doenças, 

constituindo um instrumento essencial de reorganização 

do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação 

dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido 

entre as três esferas de governo. 

(D) Envolve as atividades de assistência hospitalar, de 

vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de 

doenças, constituindo um instrumento essencial de 

reorganização do modelo de atenção e da gestão do 

SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do 

pacto estabelecido entre as três esferas de governo. 

 

20) De acordo com a Portaria nº 399 de 22 de fevereiro de 

2006 analise as alternativas a seguir: 

 

I. Entre as prioridades do Pacto pela Vida estão a Saúde 

do Idoso, Mortalidade Infantil e Materna, Câncer de 

colo do útero e de mama. 

II. O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e 

articuladas pelas três instâncias federativas no sentido 

de reforçar o SUS como política de Estado mais do que 

política de governos; e de defender, vigorosamente, os 

princípios basilares dessa política pública, inscritos na 

Constituição Federal. 

III. O Pacto de Gestão do SUS reitera a importância da 

participação e do controle social com o compromisso de 

apoio à sua qualificação. 
 

(A) Apenas a alternativa I está correta. 

(B) As alternativas I e II estão corretas. 

(C) As alternativas I e III estão corretas. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

  LEGISLAÇÃO DO SUS                                                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) O Código de Ética Odontológica regula os direitos e 

deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e 

auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam atividades na 

área da Odontologia, em âmbito público e/ou privado, 

com a obrigação de inscrição nos Conselhos de 

Odontologia, segundo suas atribuições específicas. De 

acordo com o referido código, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) A Odontologia é uma profissão que se exerce em 

benefício da saúde do ser humano, da coletividade e do 

meio ambiente, sem discriminação de qualquer forma 

ou pretexto. 

(B) O objetivo de toda a atenção odontológica é a saúde do 

ser humano. Caberá aos profissionais da Odontologia, 

como integrantes da equipe de saúde, dirigir ações que 

visem satisfazer as necessidades de saúde da população 

e da defesa dos princípios das políticas públicas de 

saúde e ambientais. 

(C) O profissional da odontologia não pode recusar-se a 

exercer a profissão em âmbito público ou privado sob o 

pretexto que as condições de trabalho não sejam dignas, 

seguras e salubres. 

(D) Constitui direito fundamental das categorias técnicas e 

auxiliares recusarem-se a executar atividades que não 

sejam de sua competência técnica, ética e legal, ainda 

que sob supervisão do cirurgião-dentista. 

 

22) Conforme o Código de Ética Odontológica, constituem 

deveres fundamentais dos inscritos e sua violação 

caracteriza infração ética, EXCETO: 

 

(A) zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da 

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da 

profissão. 

(B) manter atualizados os conhecimentos profissionais, 

técnico-científicos e culturais, necessários ao pleno 

desempenho do exercício profissional. 

(C) prestar serviços de auditoria a pessoas físicas ou 

jurídicas que tenham obrigação de inscrição nos 

Conselhos e que não estejam regularmente inscritas no 

Conselho de sua jurisdição. 

(D) abster-se da prática de atos que impliquem 

mercantilização da Odontologia ou sua má 

conceituação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23) No planejamento para acesso cirúrgico a uma área, os 

retalhos cirúrgicos precisam seguir princípios básicos 

para a prevenção de possíveis complicações. No que 

concerne aos princípios básicos de cirurgia a retalho, 

analise as afirmações abaixo: 

 

I. Quando da necessidade de incisões verticais relaxantes, 

deve-se evitar o desenho de ângulos agudos no retalho. 

II. Sempre que possível, incisões relaxantes devem se 

localizar dois dentes inteiros antes ou depois da área 

onde deverá ser realizada a remoção de osso. 

III. A deiscência da margem do retalho pode ser prevenida 

por uma sutura tensa, trazendo o retalho para realização 

de fechamento por primeira intenção. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

(A) Somente I. 

(B) Somente II. 

(C) Somente III. 

(D) Somente I e III. 

 

24) Leia atentamente o texto abaixo: 

 

“ ___________ é o tecido conjuntivo frouxo, ricamente 

vascularizado e celular , que circunda as raízes dos dentes e 

une o cemento radicular à lâmina dura ou ao osso alveolar 

propriamente dito.” 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do 

texto. 

(A) Fibras Oxitalânicas. 

(B) Epitélio Gengival. 

(C) Fibras Elásticas. 

(D) Ligamento periodontal. 

 

25) O periodonto compreende os seguintes tecidos: 

 

(A) gengiva, ligamento periodontal, cemento radicular e o 

osso alveolar. 

(B) gengiva, esmalte, cemento e osso alveolar. 

(C) gengiva, esmalte, polpa e osso alveolar. 

(D) ligamento periodontal, cemento radicular, polpa e 

esmalte. 

 

 

 

 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Em relação aos sinais e aspectos clínicos das doenças 

periodontais, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) As formas de doença periodontal se caracterizam pelas 

alterações de cor, textura gengival, vermelhidão e 

exsudato, assim como por um aumento da tendência de 

sangramento à sondagem no sulco gengival/bolsa 

periodontal. 

(B) As urgências em periodontia comumente envolvem 

processos infecciosos agudos, onde se destacam os 

abscessos. O abscesso pericoronário é uma infecção 

purulenta localizada no tecido gengival/mucoso 

associada principalmente ao primeiro molar superior. 

(C) Estágios avançados de periodontite também podem estar 

associados ao aumento da mobilidade dentária, assim 

como à migração ou perda do dente. 

(D) O exame periodontal deve ser sistemático, começando 

na região de molares (maxila ou mandíbula) e 

prosseguindo por todo o arco dentário.  

 

27) O epitélio gengival consiste em um revestimento 

contínuo de epitélio escamoso estratificado. Nesse 

contexto, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) O epitélio oral é queratinizado. 

(B) O epitélio juncional é formado por células achatadas 

paralelas à superfície do dente. 

(C) O epitélio que forma uma cobertura de tecido mole no 

sulco gengival ou bolsa periodontal é o epitélio oral. 

(D) O epitélio sulcular não adere à superfície dentária. 

 

28) Periodontia é a ciência que estuda e trata as doenças do 

sistema de implantação e suporte dos dentes. Nesse 

contexto, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Em Odontologia, periodonto é o nome dado a todos os 

tecidos envolvidos na fixação do dente aos ossos, 

maxila ou mandíbula.  

(B) A causa principal da doença periodontal é a placa 

bacteriana, película viscosa e incolor que 

constantemente se forma sobre os dentes. 

(C) Gravidez, genética e diabetes não podem ser 

consideradas como possíveis causas da doença 

periodontal.  

(D) Trabalhos protéticos como pontes fixas devem ser 

higienizados com fio dental e passa fio para prevenir 

doença nos dentes de suporte.  

 

 

 

 

 

29) Analise as afirmações abaixo: 

 

I. Gengivas que sangram facilmente , durante a escovação 

ou uso do fio dental. 

II. Mau hálito persistente. 

III. Mudança de posição ou mobilidade dentária. 

IV. Dentes aparentam estar mais longos ou com maior 

sensibilidade ao frio ou ao calor.  

 

São sinais/sintomas da doença periodontal o que se afirma 

em: 

(A) I, II, III e IV. 

(B) Somente II e III 

(C) Somente I e II. 

(D) Somente IV. 

 

30) As cáries são orifícios e lesões estruturais nos dentes, 

sinais de deterioração e: 

 

(A) está associada às precárias condições de higiene bucal 

do paciente, pois é uma doença induzida pela dieta e 

pela presença de bactérias. 

(B) não se correlaciona com o sangramento gengival. 

(C) está relacionada ao ambiente de trabalho do paciente. 

(D) só podem ocorrer nos chamados “dentes permanentes”.  

 

31) Acerca dos tipos principais de cáries, assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) A cárie radicular é o tipo mais comum de cárie e ocorre 

tanto em crianças como em adultos. Localiza-se nas 

superfícies de mastigação ou, ainda, entre os dentes. 

(B) As cáries coronárias ocorrem com frequência nos dentes 

posteriores de crianças e jovens, na superfície que 

recebe o nome de oclusal, parte de cima do dente. É 

muito indicado para evitar esse tipo de cárie, além da 

escovação, o uso de um selante, que faz com que os 

resíduos alimentares não fiquem em contato com essa 

região. 

(C) À medida que envelhecemos, a gengiva se retrai, 

deixando partes da raiz do dente expostas. Como não 

existe esmalte cobrindo as raízes do dente, estas áreas 

expostas se deterioram facilmente, provocando cáries do 

tipo coronárias. 

(D) A cárie radicular é caracterizada pela recidiva da cárie 

em uma região que foi previamente tratada. Ocorre o 

acúmulo de placa bacteriana em volta dos materiais de 

tratamentos já feitos, como a resina das restaurações. 
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32) Os sinais e sintomas das cáries dentárias podem variar, 

dependendo da sua dimensão e localização. Quando 

uma cavidade dental está apenas começando, a pessoa 

pode não apresentar nenhum sintoma. Nesse sentido, 

são sinais/sintomas das cáries dentárias, EXCETO: 

 

(A) Orifícios visíveis nos dentes. 

(B) Dor que piora ao comer ou beber algo doce, frio ou 

quente. 

(C) Presença de furinhos em um ou mais dentes. 

(D) Coloração esbranquiçada/ amarelada em toda a 

superfície de um dente. 

 

33) Considerando a técnica da Coronectomia, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) O princípio da coronectomia ou odontectomia parcial 

intencional é a remoção da coroa do dente, deixando a 

raiz in situ. Essa técnica, quando aplicada para a 

remoção de um terceiro molar ou qualquer dente 

posterior incluso na mandíbula, tem o intuito de evitar 

danos ao nervo alveolar inferior. 

(B) Consiste na remoção da coroa do dente e da porção 

coronal das raízes, mantendo intraóssea a porção apical. 

(C) Alguns princípios devem ser seguidos: o dente não deve 

apresentar mobilidade, lesão cariosa ou infecção 

(D) Devido ao aquecimento provocado no momento da 

secção dentária pelo uso de instrumentos rotatórios 

(brocas), torna-se necessário o tratamento endodôntico 

da polpa exposta do remanescente radicular. 

 

34) O dente é uma das mais individuais e complexas 

estruturas anatômicas e histológicas do corpo. Sobre sua 

estrutura, assinale a alternativa correta: 

 

(A) A composição tecidual do dente não é encontrada 

apenas no interior da cavidade oral, e não se limita às 

estruturas dentárias. 

(B) A coroa do dente é a parte visível do dente na boca, 

enquanto a raiz encontra-se escondida sob a gengiva e o 

osso alveolar. Ela possui uma coloração branca perolada 

a amarela, dependendo da espessura do esmalte, da 

idade do paciente, sua higiene oral e estilo de vida. 

(C) Os dentes são divididos em quatro quadrantes na boca, e 

cada quadrante possui somente um incisivo medial, um 

incisivo lateral e um canino. 

(D) A raiz é a cápsula que separa o tecido externo duro e a 

frágil cavidade pulpar que é a camada mais interna do 

dente, e contém os vasos sanguíneos e nervos. 

 

 

 

35) A manobra de Valsalva consiste em: 

 

(A) Obliterar as narinas do paciente e solicitar que ele 

expire. 

(B) Obliterar as narinas do paciente e solicitar que ele 

inspire. 

(C) Abrir a boca do paciente e solicitar que ele expire. 

(D) Fechar a boca do paciente e solicitar que ele inspire.  

 

36) Após 24 horas da cirurgia, Ana Maria retorna ao 

consultório odontológico relatando “dormência” na 

região do mento, do lábio inferior e dos dentes 

inferiores do lado esquerdo. Os sintomas que Ana Maria 

está sentindo são compatíveis com um quadro de : 

 

(A) Gengivite. 

(B) Paralisia mandíbulofacial. 

(C) Parestesia do nervo alveolar inferior.  

(D) Parestesia do nervo alveolar superior e nervo lingual.  

 

37) A radiologia odontológica é a forma mais utilizada e 

eficaz disponibilizada pela odontologia para se obter um 

diagnóstico da saúde bucal. Nesse contexto, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) O uso da radiologia odontológica, por meio da 

radiografia panorâmica, somente é utilizado no 

diagnóstico das lesões dos ossos da maxila e mandíbula. 

(B) Na Cirurgia bucomaxilofacial, ajuda a diagnosticar 

lesões, fraturas ósseas, dentes que ainda não nasceram e 

a configuração óssea do paciente. 

(C) Seus benefícios para a ortodontia se dão, especialmente, 

na documentação ortodôntica, que compreende 

radiografias e exames diversos, sendo também útil na 

confecção de moldes de gesso, fotos e slides entre 

outros procedimentos fundamentais para o planejamento 

e tratamento ortodôntico. 

(D) Os dois tipos de radiografias mais utilizados são as 

periapicais (retiradas de dentro da boca) e as 

panorâmicas. A radiografia panorâmica, um dos mais 

importantes mecanismos, de uso amplo, que possibilita 

determinar, na face do paciente, a situação do osso, bem 

como a arcada dentária, em uma só tomada radiográfica, 

é de grande facilidade, já que o filme é colocado fora da 

boca do paciente. 
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38) Os pacientes com condições médicas graves podem 

necessitar de formas diferenciadas de realizar o 

tratamento odontológico ou de modificação no plano de 

tratamento. São condições sistêmicas cardiovasculares 

que determinam modificações dos cuidados durante o 

tratamento odontológico, EXCETO: 

 

(A) Sopro cardíaco patológico. 

(B) Acidente Vascular Cerebral (AVC). 

(C) Arritmias cardíacas. 

(D) Endocardite de risco grave, moderado ou leve. 

 

39) Dentre as condições abaixo, assinale aquela que não é 

considerada uma contraindicação para a realização de 

uma exodontia: 

 

(A) Leucemia e Linfomas descompensados 

(B) Infarto do miocárdio recente 

(C) Gravidez 

(D) Dentes fraturados: trincas, fraturas radiculares 

 

40) João Pedro, 10 anos, chegou à urgência do Hospital 

Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA, com um 

quadro de deslocamento total do dente para fora do 

alvéolo, este, estava preenchido com coágulo sanguíneo. 

De acordo com as características citadas, qual trauma 

João Pedro sofreu? 

 

(A) Avulsão. 

(B) Fratura em esmalte. 

(C) Luxação. 

(D) Fratura radicular. 

 

 

 


