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INSTRUÇÕES:
01      Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Português de 01 a 15, 
Raciocínio lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.

       Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de 
Sala.
02

     Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição e da etiqueta 
afixada na sua carteira.
03

       Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de 2 
(duas) horas.
04

      É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o 
uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o 
desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.

05

      Assine, ao sair da sala, a Lista de Presença e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente 
assinados, ao Fiscal de Sala. O Candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para sua 
conferência.

06

ODONTÓLOGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - PB

CARGO:

NÍVEL SUPERIOR

EXAME GRAFOTÉCNICO:
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

«Se querer é poder, querer é vencer.» 





PORTUGUÊS

PÁGINA 03

Texto I

Esperança Renovada

      Ano Novo! Novas expectativas! A magia do calendário permite-nos, a cada 365 dias, enchermos nossos espíritos de otimismo, bons 
fluidos e esperança de um futuro melhor. Essa sensação é particularmente auspiciosa depois de um ano tão carregado, quanto esse que 
acaba de findar. 
      O Brasil dos últimos tempos vem sendo vitimado por uma tríplice aliança do mal. É preciso enfrentarmos essas chagas para que de 
fato tenhamos um futuro mais promissor, são eles: o patrionalismo (entranhado em nossa cultura há quinhentos anos), o populismo (prática 
política que volta e meia acomete o país com maior ou menor força) e a corrupção endêmica e institucionalizada.
      O Patrionalismo é um vício de governo que acompanha o homem desde as sociedades tribais. Trata-se da formação de elites que 
orbitam em torno do poder (monarcas, presidentes, sheiks, tzares) com o objetivo de, em troca de favores, receber benefícios e privilégios 
[…]
     O Populismo geralmente se dá em torno de uma pessoa, carismática, capaz de se comunicar com as massas, e através da palavra, 
angariar suporte quase incondicional. É um discurso para chegar ao poder. O populista abusa dos aforismos, simplifica temas complexos, 
recorre a frases de efeito e de cunho maniqueísta […]
      A Corrupção, prática que torna o público privado. Sangra os cofres públicos num país que ostenta uma das mais elevadas cargas 
tributárias do mundo […]
    Não conheço caso na história em que essa tríade tenha acometido de forma combinada e tão virulenta um único país! Que venha o 
ano de 2018 para começarmos, de uma vez por todas, a estirpar esses males de nossas práticas políticas.

Robin de Rooy. Jornal do Commercio. Recife, 05/01/2018.

01ª QUESTÃO
Analise as proposições e marque V para as verdadeiras e F para as Falsas, com respeito às proposições que indicam relação com a 
expressão “Tríplice aliança do mal”.

(    ) Sangra os cofres públicos num país que ostenta uma das mais elevadas cargas tributárias do mundo.
(    ) É preciso enfrentarmos essas chagas para que de fato tenhamos um futuro mais promissor.
(    ) Não conheço caso na história em que essa tríade tenha acometido de forma combinada e tão virulenta um único país!

a) F, V, V.
b) V, F, F.
c) V, V, V.
d) V, F, V.
e) F, V, F.

02ª QUESTÃO
No enunciado “É preciso enfrentarmos essas chagas para que de fato tenhamos um futuro mais promissor”, o termo “essas chagas” pode 
ser considerado como

a) forma remissiva não-referencial que introduz instruções de sentido no texto.
b) elemento coesivo referencial que faz remissão a uma informação do universo textual, introduzindo um argumento decisivo, apresentado 

como acréscimo.
c) forma nominalizante, por meio da qual se remete ao argumento da oração anterior.
d) forma referencial com lexema idêntico ao núcleo do sintagma nominal antecedente.
e) elo de coesão que estabelece uma contradição no contexto linguístico.

03ª QUESTÃO
Analise o enunciado, abaixo e, em seguida, responda ao que se pede.

 “O populista abusa dos aforismos, simplifica temas complexos, recorre a frases de efeito” […]. 
 
I- Há no enunciado uma relação semântica com sentenças de autoria anônima e, fortemente, ligada à tradição popular.
II- As expressões aforísticas podem ser consideradas como frases feitas ou discurso do Outro, sempre citado ou renunciável.
III- A linguagem do populista não representa um valor social que funciona em contextos discursivos distintos.

 Está CORRETO o que se afirma apenas em:

a) I.
b) I e III.
c) I e II.
d) II.
e) III.
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04ª QUESTÃO

Do enunciado “Essa sensação é particularmente auspiciosa depois de um ano tão carregado quanto esse que acaba de findar”, pode-se 

afirmar que apresenta:

I- Um predicativo do sujeito, ligado por um verbo de ligação e representado por um adjetivo.

II- Uma expressão comparativa marcada por termos que expressam equidade semântica em seu dizer, para lhes determinar semelhança. 

III- Um relator que funciona como antecedente de uma oração subordinada adjetiva.

Está CORRETO, o que se afirma em

a) I e III.

b) I e II.

c) II e III.

d) I, II e III.

e) II.

05ª QUESTÃO

O terceiro, quarto e quinto parágrafos do texto I podem ser considerados

a) intertextuais, pois apresentam relação entre os discursos, caracterizados por um citar o outro.

b) comparativos, pois confrontam e relacionam características de um tema em comum.

c) consensuais, uma vez que versam sobre temas idênticos.

d) conceituais, tendo em vista que discorrem e apresentam características sobre um determinado tema.

e) instrucionais, porque prescrevem formas e orientações sobre o tema.

Texto II

Seca histórica castiga o Nordeste

      Solos rachados, perdas na agricultura, mortes de animais e, sobretudo, a falta de água para consumo humano. Mas não durante anos 

seguidos. A atual estiagem já dura seis anos consecutivos e é a seca mais prolongada da história recente na região. Os reflexos já afetam não 

só a população rural, mas também, o cotidiano dos centros urbanos.

      O cenário vem se agravando. De acordo com o Monitor de Secas da Agência Nacional das Águas (ANA), mais de 65% do território 

nordestino se encontrava na categoria de “seca excepcional”, em dezembro de 2016. E essa área já era 18% maior em comparação ao mês 

em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Entende-se por “seca excepcional” uma estiagem muito longa e grave, na qual há a perda de 

plantações, hortas, criações animais e vegetações, rios secam e há escassez de água nos reservatórios, córregos e poços, criando situações 

de emergência generalizada […]

      Para entender a atual seca no Nordeste é preciso atentar para fatores climáticos que atuam na região. O território nordestino está em 

zona de clima semiárido, com baixos níveis de umidade e altas temperaturas na maior parte do ano. O regime de chuvas é irregular, o que 

favorece a ocorrência de longos períodos de estiagem e a quase inexistência de rios permanentes. A maior parte da precipitação concentra-

se em março, abril e junho, e a média para todo ano é inferior a 800mm e em algumas áreas fica perto de 500 litros. É muito pouco. A 

variação na ocorrência das chuvas em nosso clima semiárido ocorre por alterações na temperatura dos oceanos, diretamente ligada à 

dinâmica das massas de ar […]
ELER, Guilherme.  GE Atualidades. 2017, p. 156 

06ª QUESTÃO

O stress hídrico virou pauta de diferentes fóruns sociais e, com base no texto II, é possível afirmar que:

I- A água no Nordeste é, preponderantemente, destinada ao consumo das atividades rurais e urbanas.

II- A Agência Nacional das Águas mostra o percentual da área atingida pela “seca excepcional”.

III- O regime de chuvas é regular, mas a inexistência de rios perenes concorre para longos períodos de estiagem.

Está CORRETO o que se afirma apenas em

a) II.

b) I.

c) I e II.

d) I e III.

e) III.
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07ª QUESTÃO

No enunciado “Solos rachados, perdas na agricultura, mortes de animais e, sobretudo, a falta de água para consumo humano”, identifica-se 

uma  

a) progressão discursiva, ocasionada pela reiteração de traços contextuais na arquitetura do texto, conferindo coerência e unidade na 

relação adequada que se estabelece entre as partes.

b) redundância viciosa, que não traz nada de novo e contraria o princípio da progressão discursiva.

c) repetição, porque não enfatiza a ideia que quer destacar e não consegue efeito de sentido na organização dos termos.

d) enumeração caótica, uma vez que os termos são colocados sem qualquer princípio classificatório.

e) paralelismo sintático, porque apresenta construções paralelas que mantêm entre si algum tipo de simetria.

08ª QUESTÃO

Leia os enunciados a seguir e responda ao que se pede.

1. “A atual estiagem já dura seis anos consecutivos e é a seca mais prolongada da história recente na região”.

2. “De acordo com o Monitor de Secas da Agência Nacional das Águas (ANA), mais de 65% do território nordestino se encontrava em 

caráter de 'seca excepcional', em dezembro de 2016”.

3. “E essa área já era 18% maior em comparação ao mesmo mês do ano anterior.” 

4. “A maior parte da precipitação concentra-se em março, abril e junho, e a média para todo ano é inferior a 800mm e em algumas áreas fica 

perto de 500 litros.”

Pode-se afirmar que:

I- Todos apresentam traços semânticos relacionados a aspectos de temporalidade.

II- Apenas 1, 2 e 4 apresentam elementos linguísticos demarcadores de tempo.

III-Todos indicam, além de demarcadores de tempo, também, demarcadores de espaço.

É CORRETO o que se afirma, em

a) I e II.

b) I e III.

c) II e III.

d) I.

e) I, II e III. 

09ª QUESTÃO

No último parágrafo, “Para entender a atual seca do Nordeste” […], a preposição “para” funciona textualmente no sistema de 

transitividade, com o sentido de

a) condição

b) direção

c) duração

d) consequência

e) finalidade

10ª QUESTÃO

Em “Mas não durante anos seguidos”, o termo “Mas” 

(    ) funciona como elemento de coesão que cria uma relação de contradição entre os segmentos do texto.

(    ) apresenta um desvio de norma no nível de morfologia, comprometendo a argumentação do enunciado.

(    ) exerce papel de encadeador discursivo que, associado ao termo negativo, determina a orientação argumentativa.

Após o preenchimento adequado com V ou F a alternativa que melhor corresponde à associação é

a) F, V, F.

b) V, F, F.

c) F, F, V.

d) V, F, V.

e) V, V, F.
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Texto para responder as questões 11 a 15.

Texto III 
Direito sem fronteiras

      Desde a Lei de 11 de Agosto de 1827, que criou os primeiros cursos de Direito no Brasil e estipulou um currículo obrigatório, 
dividido em nove cadeiras ao longo de cinco anos de estudo, muito se alterou na estrutura do ensino jurídico no país.
    O engessado currículo dos primeiros cursos, adaptados da tradição universitária portuguesa, atualmente abre espaço para 
graduações moldadas às particularidades regionais e vocacionadas ao contexto em que estão inseridas. No Recife, uma capital que conta 
com representações diplomáticas das maiores economias do mundo, além de diversas empresas com atuação global, possui competência 
para a resolução de questões que envolvam sistemas jurídicos estrangeiros é, por exemplo, uma demanda local que não pode ser 
desconsiderada.
      O intercâmbio internacional de pessoas, bens e serviços implica a necessidade de formação de Bacharéis em Direito aptos a 
buscar soluções que tragam segurança jurídica àqueles que almejam realizar negócios no exterior, e que também saibam compreender e 
superar as dificuldades que os estrangeiros encontram no Brasil, ao se depararem com exigências legais estranhas à realidade de seus países 
de origem […]
       É necessário superar a tradicional e limitada visão de que o egresso do curso de Direito somente pode utilizar no seu país de 
origem as competências na graduação. A globalização da advocacia e os novos nichos de atuação do Bacharel em Direito são assuntos que 
devem estar na pauta do Ensino Superior que visem atender às novas exigências do mercado: graduados que invistam na trabalhabilidade, 
atentos às mudanças que um mundo cada vez mais interligado apresenta.

Francisco Muniz. Jornal do Commercio. Recife, 06/01/2018

11ª QUESTÃO
O texto III “Direito sem fronteiras” pode ser identificado como um

a) artigo jornalístico direcionado para um público-alvo específico.
b) texto acadêmico, uma vez que discorre sobre Cursos de Direito.
c) texto publicitário, pois enfatiza um determinado curso com vistas à sua valorização. 
d) texto didático, tendo em vista discutir um tema relacionado ao universo da academia.
e) artigo científico, pois apresenta resultados de pesquisas.

12ª QUESTÃO
A temática principal do texto III aborda

a) a extensão das competências dos egressos do Curso de Direito que envolvam sistemas jurídicos estrangeiros.
b) os primeiros cursos de Direito no Brasil e o seu currículo obrigatório.
c) as alterações na estrutura do ensino jurídico no Brasil.
d) as representações diplomáticas  das maiores economias do mundo, no Recife.
e) o engessado currículo dos cursos de Bacharelado em Direito.

13ª QUESTÃO
Marque a alternativa em cujo enunciado apresenta em sua construção sintática caso de Regência Nominal.

a) Estipulou um currículo obrigatório, dividido em nove cadeiras ao longo de cinco anos de estudo.
b) O intercâmbio internacional de pessoas, bens e serviços implica a necessidade de formação de Bacharéis em Direito.
c) Desde a Lei de 11 de Agosto de 1827, que criou os primeiros cursos de Direito no Brasil. 
d) O engessado currículo dos primeiros cursos foram adaptados.  
e) Que também saibam compreender e superar as dificuldades que os estrangeiros encontram no Brasil.

14ª QUESTÃO
O enunciado “adaptados da tradição universitária portuguesa”, no segundo parágrafo, funciona como

a) complemento verbal, que corrobora com a ideia do sujeito.
b) adjunto adnominal, representado por uma expressão de natureza adjetiva.
c) adjunto adverbial com indicação de lugar.
d) complemento adnominal que indica a significação do que foi dito anteriormente.
e) aposto explicativo da expressão que lhe antecede.

15ª QUESTÃO
Analise as proposições a seguir no enunciado “além de diversas empresas com atuação global” e responda ao que se pede. O termo “além 
de” funciona como

I- operador discursivo, introduzindo um enunciado, ampliando-lhe a orientação argumentativa e estabelecendo uma relação pragmática.
II- introdutor argumentativo que estabelece uma relação semântica por justaposição.
III- conector frástico que opera como justificativa sobre o que foi dito anteriormente.

Está CORRETO o que se pede, apenas, em

a) I e III. d) I e II.
b) II. e) I.
c) III.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
16ª QUESTÃO

Sejam ~, ˅, ˄ e ↔ os símbolos, respectivamente, das seguintes operações lógicas: negação, disjunção, conjunção e bicondicional. 

Considere a seguinte tabela-verdade:

Qual das alternativas abaixo corresponde a última coluna da tabela acima (de cima para baixo), onde V representa a verdade e F a 

falsidade?

a) F V V V. d) F V F V.
b) F V V F. e) V V V F.
c) V F F F.

17ª QUESTÃO

Sejam ~, ˅, ˄, → e ↔ os símbolos, respectivamente, das seguintes operações lógicas: negação, disjunção, conjunção, condicional e 

bicondicional. Além disso, seja V (verdade) e F (falsidade). Sabendo que os valores lógicos das proposições p, q e r são, respectivamente, 

V, V e F, pode-se afirmar que os valores lógicos das proposições 

(p ˅ q) → r,

p → (q ˄ r)  

e

~p ↔ (q ˅ r)
são, respectivamente:

a) F F V. d) V V V.
b) F V F. e) V F V.
c) F F F.

18ª QUESTÃO
Clóvis é dono de uma locadora de filmes e certo dia resolveu catalogar os filmes de acordo com a categoria (suspense, drama e terror). 
Clóvis verificou que 150 filmes não poderiam ser catalogados em nenhuma dessas categorias, 40 filmes estavam apenas na categoria de 
suspense, 70 estavam apenas na categoria de drama e 100 apenas na categoria de terror. Além disso, 190 filmes não se enquadravam na 
categoria suspense, 115 não eram de terror e 10 filmes poderiam estar tanto na categoria de suspense como na categoria terror, mas não na 
categoria de drama. Finalmente, Clóvis observou que 10 filmes foram catalogados nas três categorias. Com base nessas informações é 
possível afirmar que Clóvis possui quantos filmes em sua locadora?

a) 400. d) 390.
b) 405. e) 255.
c) 395.

19ª QUESTÃO

Sejam ~, ˄ e → os símbolos, respectivamente, das seguintes operações lógicas: negação, conjunção e condicional. Considere as 

proposições P, Q e R a seguir: 

P : p → ( ~ p → q ) 
Q :  ~p ˄ ( p ˄ ~ q )  

R : ~ ( p ˄ ~ p )

A alternativa que apresenta somente proposições tautológicas é

a) P e Q.
b) P e R.
c) Q e R.
d) P, Q e R.
e) Q.
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20ª QUESTÃO
Devido ao momento econômico do país em que habita, João vem enfrentando diversas dificuldades que podem acarretar na mortalidade 
precoce de sua empresa. Para tentar salvar seu empreendimento, João tomou algumas medidas, mas, apesar dos esforços, ele viu-se 
obrigado a adotar a seguinte postura: “Se as vendas não voltarem a subir ou os clientes não pararem de reclamar de nossos serviços, irei 
fechar as portas da empresa.”

Após algum tempo, João analisou os resultados obtidos e resolveu não extinguir a empresa. Sabendo que João adotou fielmente a postura 
acima, é CORRETO afirmar que as vendas

a) voltaram a subir, mas os clientes não pararam de reclamar.
b) voltaram a subir ou os clientes pararam de reclamar.
c) não voltaram a subir, mas os clientes pararam de reclamar.
d) voltaram a subir e os clientes pararam de reclamar.
e) não voltaram a subir e os clientes não pararam de reclamar.

21ª QUESTÃO
A negação da condicional “Se estiver chovendo, levarei o guarda-chuva” é equivalente a:

a) Se não estiver chovendo, levarei o guarda-chuva. d) Não está chovendo e eu levarei o guarda-chuva.
b) Não está chovendo e eu não levarei o guarda-chuva. e) Se estiver chovendo, não levarei o guarda-chuva. 
c) Está chovendo e eu não levarei o guarda-chuva.

22ª QUESTÃO
Observe os cinco primeiros elementos da sequência lógica a seguir:

Qual das figuras abaixo representa o oitavo termo da sequência?

a) b) c) d) e) 

23ª QUESTÃO
Classifique cada uma das afirmativas abaixo como verdadeira (V) ou falsa (F).

(    ) Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.
(    ) Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa.
(    ) Duas proposições P e Q são equivalentes se, e somente se, a bicondicional é tautológica.

(    ) Dadas duas proposições P e Q, as condicionais P → Q e Q → P  sempre são equivalentes.

A sequência CORRETA dessa classificação, feita de cima para baixo, é:

a) F,V,V,F. d) F,F,V,V.
b) V,V,F,F. e) V,V,V,F.
c) V,F,F,V.

24ª QUESTÃO
Uma nutricionista realizou uma pesquisa sobre os hábitos alimentares de seus pacientes. Alguns dos resultados da pesquisa foram:
 
30% dos pacientes gostam de legumes, mas não gostam de frutas.
10% dos pacientes gostam de frutas e legumes.
5% dos pacientes não gostam nem de frutas e nem de legumes.

Sabendo que foram entrevistadas 40 pessoas, é CORRETO afirmar que a quantidade de pacientes que gostam de frutas e não gostam de 
legumes é:

a) 24. d) 22.
b) 30. e) 28.
c) 16.

25ª QUESTÃO
Há seis anos, as idades de duas pessoas estavam numa razão de 6 para 11. Atualmente, as idades das mesmas duas pessoas estão numa razão 
de 3 para 5. Qual é a idade do mais novo atualmente?

a) 32. d) 26.
b) 30. e) 24.
c) 28.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26ª QUESTÃO
Doença sintomática resultante da exposição ao vírus Epstein-Barr (HHV-4). A exposição ao vírus durante a infância é geralmente 
assintomática e a maioria das infecções sintomáticas acomete adultos jovens. Os sintomas mais comuns são: febre, linfadenopatia, 
faringite e tonsilite. O diagnóstico é sugerido pela manifestação clínica, porém há um achado sorológico clássico que é a presença de 
anticorpos heterofilos de Paul-Bunnell característico dessa patologia. Trata-se de

a) Mononucleose infecciosa. d) Varicela.
b) Herpes-zoster. e) Citomegalovírus.
c) Herpes vírus simples.

27ª QUESTÃO
Durante a anestesia local, o cirurgião-dentista deve levar em consideração as condições físicas e o estado emocional do paciente, tipo e 
duração do procedimento odontológico para decidir sobre qual anestésico deverá ser usado, sabendo relacionar eventuais sinais e sintomas 
presentes. Algumas emergências podem ocorrer durante a anestesia local. A _______________ é caracterizada pela perda momentânea dos 
sentidos e movimentos. Os batimentos cardíacos tornam-se quase imperceptíveis, suor frio, face pálida e olhar vítreo. As extremidades 
ficam frias e suadas, há queda de pressão arterial e lentidão do pulso. A palavra que preenche CORRETAMENTE o espaço é

a) síncope d) reação alérgica
b) agulha quebrada e) taquicardia
c) lipotímia

28ª QUESTÃO
As porções mineralizadas dos dentes podem sofrer desgastes pela ação abrasiva de numerosas substâncias estranhas ou por forças 
mastigatórias anormais. Estes desgastes podem ser representados clinicamente pela atrição, abrasão e erosão. Assim, analise as afirmativas 
abaixo e assinale com V ou F:

(    ) A atrição é o desgaste fisiológico que ocorre nos dentes durante a mastigação. É um desgaste lento, dando condições à polpa para 
formação de dentina reparativa. Quando presente nos dentes anteriores, conjugada com o desgaste incisal, pode ser registrada 
radiograficamente atresia pulpar.

(    ) O desgaste provocado pela escovação inadequada culmina inicialmente com retração gengival. Expondo a porção cementária, de 
menor resistência ao ato mecânico abrasivo e, posteriormente podendo envolver o esmalte cervical com perdas em forma de cunha 
por solapagem dos prismas. Nos dentes anteriores, como os desgastes se manifestam rapidamente, não há tempo hábil para ocorrer 
atresia pulpar.

(    ) A erosão é caracterizada pela aparência de cunhas limitadas à região cervical dos dentes. Os sinais para diagnóstico incluem defeitos 
que são profundos, estreitos e em forma de “V”.

(    ) Na abfração, os locais predominantes de desgastes dentários são áreas desprotegidas pela secreção serosa das glândulas parótidas e 
submandibulares. As superfícies vestibulares e palatinas dos dentes superiores e as superfícies oclusais dos dentes posteriores 
inferiores são as mais afetadas. 

O preenchimento CORRETO está na alternativa:

a) V, V, V, F. d) V, V, F, F.
b) V, F, V, F. e) F, F, V, V.
c) F, V, F, V.

29ª QUESTÃO
Os cistos odontogênicos são encontrados na prática odontológica de forma relativamente comum. De acordo com sua origem, eles são 
subclassificados em cistos de desenvolvimento ou inflamatórios. Sobre suas características gerais, julgue as afirmações abaixo:

I- O cisto dentígero é definido como um cisto que se origina pela separação do folículo que fica ao redor da coroa de um dente incluso. 
Esse é o tipo mais comum de cisto odontogênico de desenvolvimento.

II- Os ceratocistos odontogênicos exibem uma área radiolúcida, com margens escleróticas frequentemente bem definidas. São 
classificados como cistos inflamatórios.

III- O cisto periodontal lateral é um tipo incomum de cisto odontogênico de desenvolvimento que ocorre tipicamente ao longo da 
superfície radicular lateral na região de pré-molares, caninos e incisivos laterais.

IV- Geralmente, os pacientes que apresentam cistos radiculares não exibem sintomatologia. O padrão radiográfico é idêntico ao do 
granuloma periapical podendo-se observar perda da lâmina dura ao longo da raiz adjacente e uma imagem radiolúcida arredondada 
circundando o ápice do dente acometido.

Está CORRETO o que se afirma apenas em:

a) III e IV. d) II e III.
b) I, III e IV. e) I, II e IV.
c) I, II e III.

Ĩ M S R 2 0 1 8 - O D O N T O L O G OP M S R 2 0 1 8 - O D O N T O L O G O



PÁGINA 10

30ª QUESTÃO
Condição assintomática gerada a partir da câmara pulpar e/ou conduto, com sentido centrífugo, havendo um aumento da luz da cavidade 
pulpar por reabsorção da dentina circundante. O fator etiológico é desconhecido, havendo um fator precipitante especulativo, representado 
por uma alteração vascular no tecido pulpar, redundando numa reação inflamatória com tecido de granulação. Tal condição é

a) pulpite reversível. d) pulpite irreversível.

b) reabsorção radicular interna. e) necrose pulpar.

c) reabsorção radicular externa.

31ª QUESTÃO
A doença periodontal destrutiva é uma consequência da interação de fatores genéticos, ambientais, do hospedeiro e microbianos. A 
presença de microrganismos é um fator crucial na doença periodontal inflamatória, mas a progressão da doença está relacionada aos fatores 
de risco do hospedeiro. Sobre esta temática, analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA:

a) Os leucócitos polimorfonucleares estão incumbidos na quimiotaxia, fagocitose e destruição do organismo ou substância ingerida. Na 

doença periodontal, os indivíduos que exibem deficiências nos leucócitos polimorfonucleares, quer sejam quantitativas ou qualitativas, 

terão menor destruição dos tecidos periodontais. 

b) O efeito negativo do estresse sobre o periodonto está associado ao comportamento alterado do paciente para com sua higiene bucal e 

aquisição de hábitos deletérios, independentemente de sua função imunológica estar afetada ou não.

c) Os fumantes com doença periodontal apresentam sinais reduzidos de inflamação clínica e sangramento à sondagem quando 

comparados aos não fumantes. Acredita-se que os sítios inflamados em fumantes têm a densidade vascular e angiogênese reduzida, 

impedindo assim a resposta inflamatória e a cicatrização da ferida. 

d) O biofilme dentário microbiano é considerado fator etiológico primário para o início da doença periodontal, e a forma e a severidade da 

doença são dependentes apenas da resposta do hospedeiro quanto ao desafio imposto pelos microrganismos.

e) A terapia com drogas imunossupressoras e qualquer doença resultante na supressão dos processos inflamatórios normais e imunes, 

como a infecção pelo HIV, não predispõem o indivíduo à destruição periodontal.

32ª QUESTÃO
Sobre a doença periodontal, marque a alternativa CORRETA.

a) Os achados clínicos característicos observados em pacientes com gengivite ulcerativa necrosante não tratada podem incluir acúmulo de 

biofilme dentário supragengival e subgengival, cálculo, inflamação gengival, formação de bolsa, perda de inserção periodontal e perda 

óssea alveolar.

b) A gengivite tem sido descrita como uma doença infecciosa, resultando em inflamação das estruturas de suporte dos dentes, perda 

progressiva de inserção e perda óssea. 

c) A formação de bolsa periodontal é geralmente uma sequela do processo da doença periodontal, a não ser que a retração gengival 

acompanhe a perda de inserção. Neste caso, a profundidade da bolsa pode permanecer rasa, mesmo na presença de perda de inserção e 

perda óssea contínuas.

d) A periodontite agressiva geralmente apresenta progressão lenta, bolsas supra-ósseas rasas e presença de pouco biofilme e cálculo 

dentários.

e) O padrão de perda óssea observado na periodontite crônica pode ser vertical, quando a perda de inserção e perda óssea ocorrem de 

maneira uniforme na maioria das superfícies do dente; ou horizontal, quando a perda de inserção e perda óssea em uma superfície do 

dente são maiores do que aquelas na superfície adjacente.

33ª QUESTÃO
Diversos fatores podem desencadear uma resposta inflamatória pulpar, tais como os monômeros de carbono presentes nas resinas, injúrias 
térmica, mecânica e bacteriana. Para evitar esses tipos de injúrias à polpa dentária, por vezes se faz necessária a proteção do complexo 
dentinopulpar. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

I- São materiais utilizados na proteção do complexo dentinopulpar: cimento de hidróxido de cálcio, cimento de ionômero de vidro e 

adesivos dentais, tendo em vista que apresentam características apropriadas para proteção, são biocompatíveis e bactericidas.

II- O cimento de hidróxido de cálcio é um material que tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada, reparadora e 

proteger a polpa contra estímulos termoelétricos e da ação tóxica de alguns materiais restauradores.

III- O cimento de hidróxido de cálcio é indicado para cavidades rasas e esclerosadas, sem possibilidades de microexposições.

IV- A pasta de hidróxido de cálcio está indicada para cavidades rasas e médias, tendo em vista que estas cavidades não necessitam de 

dureza e resistência mecânica.

Está CORRETO o que se afirma em:

a) II e III. d) III e IV.

b) I e II. e) I e IV.

c) I, II, III, IV.
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34ª QUESTÃO

O cimento de ionômero de vidro é indicado como material protetor e forrador, mas também pode ser utilizado como agente cimentante e 

restaurador por apresentar diversas propriedades. Analise as alternativas e marque a CORRETA.

a) Boa resistência à compressão e à tração, boa adesividade e coeficiente de expansão térmica menor que o dente.

b) Baixa resistência à compressão e à tração, baixa adesividade e coeficiente de expansão térmica semelhante ao dente.

c) Baixa resistência à compressão e à tração, boa adesividade e coeficiente de expansão térmica menor que o dente.

d) Boa resistência à compressão e à tração, baixa adesividade e coeficiente de expansão térmica semelhante ao dente.

e) Boa resistência à compressão e à tração, boa adesividade e coeficiente de expansão térmica semelhante ao dente.

35ª QUESTÃO

Sangramentos na cavidade oral são frequentemente observados durante uma gama de procedimentos odontológicos. Ocasionalmente, 

pacientes apresentam sangramento exagerado após simples procedimentos dentários, devido à presença de coagulopatias congênitas ou 

adquiridas que levam a uma alteração do sistema hemostático. São considerados hemostáticos locais para uso na Odontologia

a) Ácido Epsilon aminocaproico, ácido tranexâmico e selante de fibrina.

b) Prednisolona, ácido tranexâmico e selante de fibrina.

c) Ácido Epsilon aminocaproico, Vancomicina e Dexametasona.

d) Ácido Epsilon aminocaproico, adrenalina e Prednisolona.

e) Ácido tranexâmico, aspirina e selante de fibrina.

36ª QUESTÃO

A doença renal crônica é um importante problema de saúde que acomete inúmeras pessoas em todo o mundo. A incidência e prevalência 

têm aumentado progressivamente no Brasil. A incidência aumenta com a idade, afetando mais os homens que as mulheres e tem a 

hipertensão arterial sistêmica, glomerulonefrites e diabetes como principais causas da doença. Algumas regras devem ser observadas 

durante o atendimento odontológico de nefropatas. Analise as afirmativas e marque a alternativa CORRETA.

a) Deve-se realizar a consulta odontológica no mesmo dia da hemodiálise, a fim de reduzir o efeito residual da heparina.

b) O uso de anti-inflamatórios não esteroidais é permitido, principalmente do ibuprofeno, pois suas metabolizações não sobrecarregam o 

funcionamento renal.

c) Para pacientes submetidos à hemodiálise, é necessária profilaxia antibiótica em qualquer procedimento odontológico.

d) No transplantado renal, as consultas odontológicas devem ser realizadas uma vez a cada ano, a fim de minimizar o risco de infecções 

oportunistas.

e) O uso de ácido acetilsalisílico é contraindicado, pois o paciente nefropata já possui diminuição da adesão plaquetária em consequência 

do acúmulo de toxinas urêmicas.

37ª QUESTÃO

O SUS é um sistema de saúde de abrangência nacional, porém coexistindo em seu âmbito subsistemas em cada Estado (o SUS estadual) e 

em cada Município (SUS municipal). Assim, a totalidade dos serviços de atenção à saúde, no âmbito do SUS, deve ser desenvolvida em um 

conjunto de estabelecimentos, organizados em rede regionalizada e hierarquizada. Sobre o funcionamento do SUS, marque a alternativa 

CORRETA.

a) A participação social é expressa pela existência e pelo funcionamento de conselhos de saúde nos três níveis de Governo. As Comissões 

Intergestores Bipartites (CIBs) estão no âmbito de cada Município e as Comissões Intergestores Tripartite (CIT) estão no âmbito de 

cada Estado.

b) As ações dos subsistemas municipais devem ser, obrigatoriamente, realizadas apenas por unidades estatais (próprias, estaduais ou 

federais), sendo vedadas às unidades privadas (contratadas ou conveniadas, com prioridade para as entidades filantrópicas).

c) A organização e coordenação dos subsistemas municipais são realizadas, exclusivamente, pelo gestor estadual, de modo que possam 

garantir à população do respectivo Município o acesso aos serviços e a disponibilidade das ações e dos meios para o atendimento 

integral.

d) Os estabelecimentos dos subsistemas municipais não precisam ser, obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura, nem precisam ter 

sede no território do Município.

e) A responsabilidade para com a gestão do sistema é apenas dos Municípios e Estados por meio de seus órgãos que são, respectivamente, a 

Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde.
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38ª QUESTÃO

No ambiente da Assistência à Saúde, os microrganismos disseminam-se, em geral, por contato direto ou indireto, por meio de gotículas de 

secreções respiratórias e pelo ar, sendo o contato o mecanismo mais importante na dinâmica de transmissão de infecções nesses ambientes. 

O papel das mãos na transmissão de microrganismos por contato é baseado na capacidade da pele de abrigá-los e transferi-los de uma 

superfície para outra, direta ou indiretamente. Sobre medidas de biossegurança quanto à higienização das mãos, é CORRETO:

a) A higienização das mãos é definida como sendo a remoção ou redução de sujidade e/ou de microrganismos das mãos por meio de 

lavagem exclusiva com produto antisséptico que dispensa enxágue.

b) a higienização das mãos, antecedendo procedimentos cirúrgicos, deve ser sempre realizada apenas com água corrente para eliminar a 

microbiota transitória das mãos da equipe cirúrgica, reduzir a microbiota residente durante o procedimento e manter a multiplicação 

microbiana lenta.

c) Os princípios ativos aceitos pelo Ministério da Saúde para a antissepsia das mãos são apenas o álcool a 70% e compostos de iodo, como, 

por exemplo, polivinil pirrolidona iodo (PVPI).

d) Antes de iniciar qualquer técnica de higienização das mãos, o profissional deve retirar somente o relógio e pulseiras, sendo dispensada a 

remoção de anéis, inclusive a aliança. As unhas devem ser mantidas aparadas e, caso use esmalte, este não deve apresentar fissuras ou 

descamação. 

e) Na rotina de consultório, para proteção do paciente, o profissional de odontologia deve higienizar as mãos imediatamente antes de 

iniciar qualquer atendimento. Se as mãos estão secas e limpas, basta aplicar soluções que dispensam enxágue. Após retirar as luvas, é 

necessário lavar as mãos, devido a resíduos deixados pela cobertura interna deste EPI, que podem causar irritação na pele, e pela 

possibilidade de contaminação da pele, mesmo que reduzida, por secreções e sangue que eventualmente possam ter passado pelas 

porosidades do material (microfuros). 

39ª QUESTÃO

De acordo com o Código de Ética Odontológica, a comunicação e divulgação dos serviços odontológicos prestados no consultório 

odontológico devem seguir sua normativa que diz:

a) Diante de uma infração ética pela publicidade e propaganda em desacordo com as normas estabelecidas neste Código, respondem 

apenas os proprietários que tenham concorrido na infração.

b) É permitido aos técnicos em prótese dentária, técnicos em saúde bucal, auxiliares de prótese dentária, bem como aos laboratórios de 

prótese dentária fazerem anúncios, propagandas ou publicidade dirigida ao público em geral.

c) No caso de pessoa jurídica, quando forem referidas ou ilustradas especialidades, deverão possuir, a seu serviço, profissional inscrito no 

Conselho Regional nas especialidades anunciadas, não sendo necessária a disponibilização ao público da relação destes profissionais 

com suas qualificações.

d) Na comunicação e divulgação é obrigatório constar o nome e o número de inscrição da pessoa física ou jurídica, bem como o nome 

representativo da profissão de cirurgião-dentista e também das demais profissões auxiliares regulamentadas. No caso de pessoas 

jurídicas, também o nome e o número de inscrição do responsável técnico. 

e) As normas do Código de Ética em Odontologia aplicam-se somente as pessoas físicas que exercem a Odontologia, sendo as pessoas 

jurídicas regidas por outras normativas.

40ª QUESTÃO

O herpes recorrente (herpes labial) se dá pela reativação do Herpes simples Vírus (HSV), causando a doença. Um dos fatores mais 

importantes no manejo das infecções pelo HSV é o momento do início do tratamento. Resultados positivos só são alcançados se a 

terapêutica for iniciada nas primeiras 48 horas do aparecimento dos sintomas. Em situações recomendadas, compostos antivirais são 

usados no tratamento do herpes labial em adultos, podendo-se indicar

a) Penciclovir 20% creme, a cada 2 horas, até remissão.

b) Dexametasona 4mg via oral, 1 vez ao dia, durante 5 dias.

c) Aciclovir 5% creme, 5 vezes ao dia, até remissão.

d) Penicilina 500 mg via oral, 3 vezes ao dia, durante 7 dias. 

e) Metronidazol 400 mg via oral, 2 vezes ao dia, durante 7 dias.
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