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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

13 de outubro

14 às 18h

35 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 5 questões

O caminho ambiental possível entre alarmistas e 
céticos

Trecho de entrevista de Cláudio Motta com o professor 
José Eli da Veiga, autor do livro A desgovernança mun-
dial da sustentabilidade, publicado em 2013.

Como enfrentar as mudanças climáticas?
O livro é mais ponderado do que a opinião de muita 
gente. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas também 
abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de 
nitrogênio nos oceanos.

O senhor é otimista?
O otimista normalmente é o pessimista mal-infor-
mado. O problema é o grau de ceticismo. No fundo, 
há três posições que vemos na literatura. O otimista 
acredita que as pessoas bem-informadas vão começar 
a cuidar do planeta porque teriam mais consciência 
ecológica. No extremo oposto, tem gente que diz que 
ocorrerão desastres e não dará tempo de reverter esse 
quadro porque, infelizmente, a Humanidade não tem 
propensão ao desenvolvimento sustentável. E, no 
meio termo, há gente que diz que, pelo andar da car-
ruagem, vai ser complicado. Provavelmente, só depois 
de uma crise séria as pessoas vão acordar.

O que deverá acontecer com o clima?
Sobre isso ninguém pode ter certeza, nem para um 
lado, nem para outro. A ciência não permite que se 
afirme que estamos no caminho do precipício nem 
que, com certeza, vai surgir uma inovação tecnológica 
capaz de resolver os nossos problemas.

Como lidar com o aquecimento global?
Não é fácil. Muito em parte porque a ciência, em geral, 
não manda para os decisores políticos a mensagem 
que normalmente as pessoas precisam receber: se não 
fizer tal coisa, acontecerá isto. Os relatórios do IPCC 
(Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáti-
cas), que revisa periodicamente os estudos científicos, 
dizem que, se o CO2 chegar a determinado nível, 
medido em partes por milhão, haverá uma probabi-
lidade entre 30% e 50% de que aconteça algo com a 
temperatura. Hoje, existe um consenso de que não 
seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. Mas, e se passar, quais serão as con-
sequências? Aí é muito mais difícil dizer o que pode 
acontecer. Assim, os decisores políticos não têm como 
tomar as medidas necessárias.

Por outro lado, no caso do buraco na camada de 
ozônio, houve uma decisão global para enfrentar o 
problema. Como isto foi possível no passado?
A questão colocada era muito bem resolvida: se não 
houvesse uma mudança, todos os seus filhos teriam 
câncer de pele. As populações, principalmente do 
Hemisfério Norte, ficaram apavoradas com esta pos-
sibilidade. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso a tempe-
ratura fique dois graus mais elevada. A percepção da 
opinião pública passa a ser outra. Consequentemente, 
a maneira como os políticos são pressionados pela 
população, também.

Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/revis-
ta-amanha/o-caminho-ambiental-possivel-entre-alarmistas-ceti-
cos-8651393. Acesso em 14/ago/2019. Adaptado.

1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto.

a. SQUARE De acordo com o grau de ceticismo sobre as 
mudanças climáticas, há numa extremidade os 
otimistas, que acreditam que pessoas bem-in-
tencionadas salvarão o planeta, e na outra extre-
midade os pessimistas, que creem que o quadro 
só será revertido depois de uma catástrofe.

b. Check-square Na opinião do entrevistado, se os estudos 
científicos pudessem emitir com certeza men-
sagens objetivas sobre certas atitudes e suas 
consequências, a população e os políticos 
poderiam ter outra percepção da realidade e 
outro posicionamento.

c. SQUARE No livro A desgovernança mundial da sustentabi-
lidade, José Eli da Veiga aborda principalmente 
a questão da biodiversidade e da fixação exces-
siva de nitrogênio nos oceanos, considerada o 
maior problema da humanidade.

d. SQUARE As respostas do entrevistado apresentam-se 
em linguagem conotativa, pois são subjetivas e 
caracterizadas por estilo literário.

e. SQUARE Em “E, no meio termo, há gente que diz que, 
pelo andar da carruagem, vai ser complicado. 
(2a resposta), a expressão sublinhada é um vício 
de linguagem e vai de encontro às normas 
gramaticais.
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2. De acordo com o texto, infere-se, da entrevista, que 
o entrevistado:

a. SQUARE antevê um cenário no qual a vida como conhe-
cemos hoje caminha para a extinção.

b. SQUARE contesta a ideia de aquecimento global asso-
ciado a emissões de dióxido de carbono.

c. SQUARE escamoteia seu posicionamento acerca do 
aquecimento global, dando respostas que se 
desviam das perguntas.

d. SQUARE contesta que as medidas políticas para evitar o 
aquecimento global devam se basear nos rela-
tórios do IPCC.

e. Check-square coloca-se em uma posição intermediária entre 
os alarmistas e os céticos acerca das mudanças 
climáticas.

3. Analise as frases abaixo:

 � O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

 � O problema é o grau de ceticismo. 
(2a resposta)

 � […] a Humanidade não tem propensão ao 
desenvolvimento sustentável. (2a resposta)

 � Hoje, existe um consenso de que não seria 
bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. (4a resposta)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência que 
substitui, na mesma ordem e sem prejuízo de signifi-
cado, as palavras sublinhadas.

a. Check-square moderado • descrença •  
inclinação • uma anuência

b. SQUARE equilibrado • dúvida • índole • um dissenso
c. SQUARE sereno • certeza • vocação • uma desaprovação
d. SQUARE sensato • crença • pendor • uma tolerância
e. SQUARE plausível • incredulidade •  

tendência • uma discordância

4. Considere os períodos abaixo.

1. O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

2. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas 
também abordo aspectos da biodiversidade 
e do excesso de nitrogênio nos oceanos. 
(1a resposta)

3. O otimista acredita que as pessoas bem-in-
formadas vão começar a cuidar do planeta 
porque teriam mais consciência ecológica. 
(2a resposta)

4. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso 
a temperatura fique dois graus mais elevada. 
(5a resposta)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ), em relação aos períodos acima.

( ) Em 1, “do que” introduz uma oração subordi-
nada substantiva completiva nominal.

( ) Em 2, “que” introduz uma oração subordinada 
adjetiva explicativa e “mas”, uma oração coor-
denada sindética adversativa.

( ) Em 3, “porque” introduz uma oração subordi-
nada adverbial consecutiva.

( ) Em 3 e 4, “que” introduz oração subordinada 
substantiva objetiva direta.

( ) Em 4, “caso” introduz uma oração subordinada 
adverbial concessiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. SQUARE V • F • F • V • V
c. Check-square F • V • F • V • F
d. SQUARE F • V • F • F • V
e. SQUARE F • F • V • V • F
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7. Quantos são os anagramas (diferentes posições das 
letras de uma palavra) da palavra “BOMBA” em que a 
letra B aparece no extremo esquerdo?

a. SQUARE 48
b. Check-square 24
c. SQUARE 12
d. SQUARE 6
e. SQUARE 4

8. Um hospital conta com 8 anestesistas e 6 cirurgiões 
e deseja montar uma equipe médica com 3 cirurgiões 
e 2 anestesistas.

De quantas maneiras diferentes esta equipe pode ser 
escolhida?

a. SQUARE Mais do que 575
b. Check-square Mais que 550 e menos que 575
c. SQUARE Mais do que 525 e menos que 550
d. SQUARE Mais do que 500 e menos que 525
e. SQUARE Menos que 500

9. Se João é calmo, então Maria não é compreensiva. 
Se Patrícia é curiosa, então Maria é compreensiva.

Sabe-se que João é calmo. Logo:

a. SQUARE Maria é compreensiva.
b. SQUARE Patrícia é curiosa.
c. Check-square Patrícia não é curiosa.
d. SQUARE Patrícia é curiosa e Maria é compreensiva.
e. SQUARE Patrícia não é curiosa e Maria é compreensiva.

10. Uma empresa possui 15 funcionários, sendo 
8 homens e 7 mulheres, e deseja escolher um homem 
e uma mulher para formar uma comissão composta 
por um presidente e um vice-presidente.

De quantas maneiras esta escolha pode ser feita?

a. SQUARE Mais do que 180
b. SQUARE Mais do que 160 e menos que 180
c. SQUARE Mais do que 140 e menos que 160
d. SQUARE Mais do que 120 e menos que 140
e. Check-square Menos do que 120

5. Considere as afirmativas abaixo, com base no texto.

1. Em “No fundo, há três posições que vemos 
na literatura” (2a resposta) e “Hoje, existe um 
consenso […]” (4a resposta), as formas verbais 
sublinhadas podem ser substituídas entre si, 
sem prejuízo de significado e sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

2. Em “A ciência não permite que se afirme 
que estamos no caminho do precipício […]” 
(3a resposta), o pronome “se” pode ser pos-
posto ao verbo (afirme-se), sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

3. O sinal de dois-pontos (4a e 5a resposta) é 
usado com a mesma função nas duas ocorrên-
cias: introduz um detalhamento ou esclareci-
mento acerca de um termo mencionado antes.

4. Em “O otimista acredita que as pessoas bem-
-informadas vão começar a cuidar do planeta 
[…]” (2a resposta), os dois termos sublinhados 
funcionam como sujeito.

5. As palavras “nitrogênio”, “consciência”, “séria”, 
“precipício” e “necessárias” seguem a mesma 
regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Raciocínio Lógico 5 questões

6. Dois dados perfeitos de 6 lados (numerados de 1 a 
6) são lançados simultaneamente.

Qual a probabilidade de, após o lançamento, a soma 
dos números das faces superiores ser diferente de 6?

a. SQUARE Mais que 87,5%
b. SQUARE Mais que 87% e menos que 87,5%
c. SQUARE Mais que 86,5% e menos que 87%
d. Check-square Mais que 86% e menos que 86,5%
e. SQUARE Menos que 86%
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14. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Bombinhas localiza-se no Distrito de Porto Belo, 
e tem altitude de 55 metros em relação ao mar.

b. SQUARE Bombinhas é um município localizado no litoral 
sul de Santa Catarina na Península de Itajaí.

c. SQUARE O Município de Bombinhas, de colonização 
preponderantemente italiana, tem limite com o 
Oceano Atlântico apenas ao Sul.

d. SQUARE O Município de Bombinhas tem como limite 
geográfico o Oceano Atlântico apenas a Oeste e 
fica a 60 metros de altitude em relação ao mar.

e. Check-square O Município de Bombinhas, localizado no litoral 
Norte de Santa Catarina, tem ao Norte, ao Sul e 
a Leste o Oceano Atlântico.

15. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A Guerra do Contestado, conflito que perdurou 
por 6 anos, deu-se pela disputa de área reivin-
dicada pelos Estados de São Paulo e do Paraná.

b. SQUARE O conflito denominado Contestado ganhou 
este nome porque ocorreu em um território 
incorporado pelo Estado do Rio Grande do Sul 
e que era contestado por São Paulo.

c. SQUARE A Guerra do Contestado, que teve duração 
de 7 anos, ocorreu como desdobramento 
da construção de uma rodovia por uma 
empresa americana.

d. Check-square A Guerra do Contestado foi um conflito armado 
ocorrido em uma região situada entre os Esta-
dos do Paraná e de Santa Catarina, que teve 
duração de 4 anos.

e. SQUARE O conflito do Contestado ocorreu na Região 
Sudeste do Brasil, teve duração de 5 anos 
e envolveu os Estados do Rio de Janeiro e 
São Paulo.

Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos e sociais 5 questões

11. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Recife, capital do Estado de Piauí, localiza-se na 
Região Sudeste, composta por seis Estados.

b. SQUARE A região Sudeste do Brasil é a menor região do 
país e é composta por três Estados.

c. Check-square Piauí, o Estado brasileiro que tem Teresina 
como sua capital, localiza-se na Região Nor-
deste, que é composta por nove Estados.

d. SQUARE A Região Norte é uma das seis regiões do Brasil 
definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

e. SQUARE Fernando de Noronha é uma ilha localizada no 
Espírito Santo, Estado situado na Região Norte 
do país.

12. Em se tratando da Economia Catarinense, no Vale 
do Itajaí destacam-se:

a. Check-square A indústria têxtil e naval.
b. SQUARE A indústria de papel e celulose.
c. SQUARE A indústria moveleira e carbonífera.
d. SQUARE Os segmentos carbonífero e cerâmico.
e. SQUARE A produção de plásticos descartáveis e móveis.

13. É considerado um dos maiores problemas sociais 
da atualidade. A destinação inadequada pode causar 
a poluição dos mananciais e a contaminação do ar. 

Trata-se do:

a. SQUARE CO2.
b. Check-square Lixo.
c. SQUARE Metal.
d. SQUARE Plástico.
e. SQUARE Combustível.
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19. Em relação às medidas de controle de epidemias, 
os atributos dos agentes etiológicos da doença e sua 
relação com o hospedeiro são fundamentais para 
ações de prevenção e tratamento.

Nessa caracterização, a patogenicidade é o atributo 
que define:

a. SQUARE A capacidade do agente de, após a infecção, 
induzir a imunidade no hospedeiro.

b. Check-square A capacidade do agente, uma vez instalado, de 
produzir sintomas e sinais.

c. SQUARE A capacidade de certos organismos (agentes) 
de penetrar, se desenvolver e/ou multiplicar 
em um outro (hospedeiro).

d. SQUARE A capacidade do agente de produzir efeitos 
graves ou fatais que se relaciona à capacidade 
de produzir toxinas, de se multiplicar, etc.

e. SQUARE A capacidade do agente de causar a morte do 
hospedeiro.

20. A participação da comunidade na gestão dos 
serviços de saúde é uma das Diretrizes do SUS.

Da mesma forma, um Princípio do SUS que se refere 
à participação da comunidade no processo decisório 
sobre políticas públicas e ao controle sobre a ação do 
Estado, é denominado:

a. SQUARE Hierarquização da atenção.
b. SQUARE Áreas e populações de risco.
c. SQUARE Demanda espontânea.
d. Check-square Controle social.
e. SQUARE Populações adstritas.

21. O instrumento de planejamento para ser utilizado 
pelas diversas instâncias que compõem o setor saúde 
no Brasil, incluídas as esferas públicas federais, esta-
duais, municipais, organizações não governamentais, 
lideranças comunitárias, etc., que tem como base 
uma metodologia construtiva, participativa e reflexiva, 
caracteriza o(a):

a. SQUARE Desenho de intervenção.
b. Check-square Enfoque estratégico em saúde.
c. SQUARE Análise um problema de saúde.
d. SQUARE Monitoramento de um problema de saúde.
e. SQUARE Enfrentamento de um problema de saúde.

Conhecimentos Específicos 20 questões

16. Na Legislação do Sistema Único de Saúde, a lei 
que dispõe sobre as condições para a promoção, pro-
teção e recuperação da saúde, a organização e o fun-
cionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências é a:

a. SQUARE Lei Orgânica dos Municípios.
b. SQUARE Norma Operacional Básica - SUS 1/96.
c. Check-square Lei no 8.080 de 19 de setembro de 1990.
d. SQUARE Lei no 8142 de 28 de dezembro de 1990.
e. SQUARE Regulamentação do Programa de Saúde da 

Família.

17. As ações e os serviços públicos de saúde que inte-
gram uma rede regionalizada e hierarquizada e consti-
tuem um sistema único, organizado de acordo com as 
diretrizes de descentralização, atendimento integral e 
participação da comunidade, foram previstos na:

a. Check-square Constituição Federal de 1988 - Artigo 198.
b. SQUARE Lei Orgânica da Saúde no 8.080 de 19 de setem-

bro de 1990.
c. SQUARE Lei Orgânica da Saúde no 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990.
d. SQUARE Norma Operacional Básica – SUS 01/93.
e. SQUARE Norma Operacional da Assistência à Saúde - 

NOAS - SUS/2001.

18. Os serviços de saúde no Brasil estão organizados 
de forma hierarquizada e de complexidade crescente, 
sempre mantendo o princípio de Igualdade e Equi-
dade no SUS.

Assinale a alternativa que se refere corretamente ao 
acesso inicial a esse sistema:

a. SQUARE Atenção básica nas Unidades  
de Pronto Atendimento.

b. SQUARE Atenção secundária nos hospitais de média 
complexidade e unidades de internação.

c. SQUARE Atenção secundária nas  
Unidades de Pronto Atendimento.

d. SQUARE Atenção terciária nos hospitais de alta  
complexidade e unidades de terapia intensiva.

e. Check-square Atenção primária nas Unidades Locais de Saúde.
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25. “O Código de Ética Odontológica regula os direitos 
e deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos 
e auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam ativida-
des na área da Odontologia, em âmbito público e/ou 
privado, com a obrigação de inscrição nos Conselhos 
de Odontologia, segundo suas atribuições específicas.” 
CFO-118/2012.

Assinale a alternativa que constitui corretamente 
um direito fundamental dos profissionais inscritos, 
segundo suas atribuições específicas.

a. SQUARE Exercer a profissão mantendo comportamento 
digno.

b. Check-square Guardar sigilo a respeito das informações 
adquiridas no desempenho de suas funções.

c. SQUARE Promover a saúde coletiva no desempenho de 
suas funções, cargos e cidadania, independen-
temente de exercer a profissão no setor público 
ou privado.

d. SQUARE Comunicar aos Conselhos Regionais sobre ati-
vidades que caracterizem o exercício ilegal da 
Odontologia e que sejam de seu conhecimento.

e. SQUARE Abster-se da prática de atos que impliquem 
mercantilização da Odontologia ou sua má 
conceituação.

26. Com relação às auditorias e perícias odontológi-
cas, constitui infração ética:

a. SQUARE Atuar com absoluta isenção quando designado 
para servir como perito ou auditor.

b. SQUARE Acumular funções de procedimentos terapêu-
ticos odontológicos em diferentes prestadoras 
de serviços odontológicos.

c. SQUARE Prestar serviços de auditoria a pessoas físicas 
ou jurídicas que tenham obrigação de inscrição 
nos Conselhos e que estejam regularmente 
inscritas no Conselho de sua jurisdição.

d. SQUARE Reservar suas observações, sempre fundamen-
tadas, para o relatório sigiloso e lacrado, que 
deve ser encaminhado a quem de direito.

e. Check-square Receber remuneração, gratificação ou qualquer 
outro benefício por valores vinculados à glosa 
ou ao sucesso da causa, quando na função de 
perito ou auditor.

22. A unidade de saúde da atenção primária que 
compreende uma área geográfica que comporta 
uma população com características epidemiológicas 
e sociais e suas necessidades, e os recursos de saúde 
para atendê-la, cuja área geográfica é definida para 
cada realidade, podendo ser constituída por vários 
bairros de um município ou vários municípios de uma 
região caracteriza um(a):

a. Check-square Distrito sanitário.
b. SQUARE Unidade Local de Saúde.
c. SQUARE Unidade de pronto atendimento.
d. SQUARE Núcleo de apoio ao programa de saúde da 

família.
e. SQUARE Área adstrita de um território.

23. No enfoque estratégico são utilizados indicadores 
de saúde que têm a conotação de revelar a situação 
de saúde de um indivíduo ou da população, e estabe-
lecem razões entre o número de ocorrências de um 
determinado evento com o número total de sujeitos 
de uma população.

Esse tipo de indicador é um(a):

a. SQUARE Taxa.
b. SQUARE Índice.
c. SQUARE Relação.
d. Check-square Coeficiente.
e. SQUARE Porcentagem.

24. Assinale a alternativa correta sobre os principais 
grupos de antibióticos utilizados na Odontologia.

a. Check-square A clindamicina é um antibiótico do grupo das 
Lincosamidas.

b. SQUARE A amoxicilina e a azitromicina são exemplos de 
penicilinas semissintéticas.

c. SQUARE A eritromicina e a ampicilina são antibióticos 
pertencentes ao grupo dos Macrolídeos e 
constituem uma boa alternativa para pacientes 
alérgicos à penicilina.

d. SQUARE Os antibióticos do grupo das tetraciclinas são 
os mais indicados para gestantes e crianças até 
12 anos de idade.

e. SQUARE O metronidazol é um antibiótico do grupo das 
Cefalosporinas.
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28. A sífilis é uma infecção crônica com distribuição 
mundial. Os modos primários de transmissão são o 
contato sexual ou da mãe para o feto. Em pacientes 
com sífilis, a infecção sofre uma evolução caracterís-
tica que prossegue classicamente por três estágios.

Assinale a alternativa correta sobre as manifestações 
clínicas desses estágios.

a. SQUARE Após o terceiro estágio, os pacientes entram 
em um período assintomático, livre de lesões e 
sintomas, conhecido como sífilis latente.

b. SQUARE A sífilis secundária é caracterizada pelo can-
cro e é descoberta clinicamente entre 4 a 10 
semanas após a infecção inicial. A cavidade oral 
perde apenas para a região genital como local 
mais comum do seu aparecimento.

c. Check-square Um sinal consistente da sífilis secundária é 
uma erupção cutânea maculopapular, difusa 
e indolor, que é disseminada, podendo atingir 
as áreas plantar e palmar. A erupção também 
pode envolver a cavidade oral e surgir como 
áreas maculopapulares vermelhas.

d. SQUARE Na sífilis primária, considerada disseminada, 
geralmente dá-se o aparecimento de sintomas 
sistêmicos como linfoadenopatia indolor, dor 
de garganta, perda de peso, febre, mal-estar e 
dor de cabeça.

e. SQUARE O primeiro estágio da sífilis pode apresentar 
lesões intraorais que usualmente afetam o 
palato e a língua. Quando o palato é atingido, a 
ulceração frequentemente o perfura por com-
pleto em direção à cavidade oral.

27. Os tumores odontogênicos compreendem um 
grupo complexo de lesões de comportamento clínico 
e tipos histológicos diversos. Dentre estes tumores, os 
odontomas são os tipos mais comuns. Sua prevalência 
é maior do que a de todos os outros tumores odonto-
gênicos somados.

Assinale a alternativa que apresenta uma característica 
correta sobre esse tumores:

a. SQUARE A maioria dos odontomas é detectada a partir 
dos 50 anos de vida.

b. SQUARE A maior parte dos casos é sintomática, apre-
sentando secreção purulenta, dor e mobilidade 
dental.

c. SQUARE Aparecem com maior frequência na mandíbula 
do que na maxila, sendo o odontoma com-
posto mais comum na região dos molares.

d. Check-square São classificados como tumores odontogênicos 
mistos, compostos por epitélio odontogênico e 
elementos ectomesenquimais.

e. SQUARE O odontoma complexo é na maioria das vezes 
formado por muitas estruturas pequenas 
extremamente semelhantes aos dentes. Já o 
odontoma composto raramente se apresenta 
morfologicamente parecido com os dentes da 
dentição normal.
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30. As técnicas cirúrgicas para exodontias podem ser 
classificadas em: com ou sem retalho.

Assinale a alternativa correta sobre essas técnicas 
cirúrgicas.

a. SQUARE Nas exodontias sem a necessidade de retalho 
mucoperiósteo, o dente é extraído no seu longo 
eixo, com o uso exclusivo do fórceps. O uso das 
alavancas está contraindicado nesta técnica.

b. Check-square Nas referidas técnicas de extração, o dente 
pode ou não sofrer seccionamento de suas 
raízes ou de sua coroa, com a finalidade de 
simplificar a exodontia.

c. SQUARE Na técnica com retalho mucoperiósteo, após 
a incisão, o retalho é descolado. Nesta técnica, 
nunca há necessidade de osteotomia, pois o 
descolamento do retalho já expõe completa-
mente a raiz dental.

d. SQUARE Na técnica com retalho, o tecido incisado é 
descolado cuidadosamente com a ponta ativa 
do descolador de periósteo através do sulco 
gengival, contornando o dente a ser extraído, 
assim como no mínimo dois dentes vizinhos 
em direção à distal.

e. SQUARE O uso da alavanca durante a exodontia está 
indicado tanto para cirurgias com ou sem reta-
lho mucoperiósteo, em casos onde o uso do 
fórceps está contraindicado. Como por exemplo, 
em dentes adjacentes com ponto de contato.

29. Um bom tipo de matriz para dentes anteriores 
fraturados pode ser obtido através da restauração de 
diagnóstico e por meio de uma moldagem feita com a 
parte densa de um silicone de adição.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. A guia de silicone pode ser feita diretamente 
na boca ou a partir de um modelo de gesso.

2. Na confecção da restauração de diagnóstico, 
os substratos de esmalte e dentina devem ser 
condicionados com ácido e adesivo, para que a 
restauração não se mova durante a moldagem.

3. A moldagem com silicone de adição deve 
envolver apenas o dente fraturado.

4. Após a presa do material de moldagem, o 
molde deve ser retirado e recortado no sen-
tido mésio-distal, de modo a retirar apenas a 
porção que recobre a superfície vestibular.

5. O rebordo incisal da guia de silicone deve ser 
removido com uma lâmina de bisturi.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
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32. A cárie é uma doença muito antiga, com pelo 
menos 500 mil anos de idade, como evidenciam regis-
tros esqueléticos. Pode ser definida como um processo 
dinâmico que ocorre na superfície dentária coberta 
por biofilme, e se caracteriza pelo desequilíbrio entre 
esse biofilme e os tecidos duros do dente, resultando, 
ao longo do tempo, em perda de tecido mineral.

Assinale a alternativa correta sobre a etiologia, o com-
portamento, o diagnóstico e o prognóstico da doença 
cárie.

a. SQUARE A perda mineral dos tecidos dentários (esmalte, 
dentina ou cemento) é causada por ácidos, 
especialmente o ácido ascórbico, produzidos 
pela fermentação bacteriana dos carboidratos 
da dieta, geralmente a sacarose.

b. SQUARE A queda do pH resultante da ação desses áci-
dos ocasiona a dissolução do tecido dentário 
através do transporte de íons cálcio, fosfato, 
hidroxila e oxigênio, para o meio bucal, caracte-
rizando o fenômeno da desmineralização.

c. Check-square A lesão de cárie é apenas o sinal clinicamente 
detectável da doença cárie, que teve início bem 
antes da detecção clínica da lesão cariosa.

d. SQUARE As características clínicas da lesão cariosa reve-
lam se a doença está ocorrendo no momento 
presente (lesões inativas) ou se são sequelas de 
experiências passadas de doença (lesão ativa).

e. SQUARE Os sistemas tampões da polpa e do biofilme 
bacteriano, assim como a presença de flúor 
no meio bucal, podem promover a reposi-
ção mineral, caracterizando o fenômeno da 
remineralização.

31. As orientações pós-operatórias devem ser bem 
claras e dadas ao paciente ou acompanhante, tanto 
verbalmente, quando por escrito. As recomendações 
dadas sobre as alterações da atividade normal do 
paciente durante o período pós-operatório de uma 
exodontia são essenciais para prevenir complicações 
que ocorrem nesse período.

Assinale a alternativa correta sobre tais orientações.

a. SQUARE A mastigação só deve ser realizada de maneira 
equilibrada, tanto para o lado operado quanto 
para o lado não operado, após uma semana do 
procedimento.

b. SQUARE A alimentação nas primeiras 96 horas deve ser 
líquida ou pastosa, e fria ou gelada, para contri-
buir com a hemostasia.

c. SQUARE O paciente deve evitar qualquer esforço físico 
apenas no dia da cirurgia, podendo voltar às 
atividades físicas mais rigorosas após 24 horas.

d. Check-square A higiene bucal individual deve ser realizada 
regularmente, de preferência com escovas de 
dentes com cerdas macias.

e. SQUARE A dor é esperada após qualquer procedimento 
cirúrgico, principalmente nas primeiras 24 
horas. Essa dor pode ser controlada rapida-
mente através da prescrição de antibióticos.
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34. Para obter uma anestesia local segura, com dura-
ção e profundidade adequada, o cirurgião-dentista 
precisa conhecer as propriedades dos anestésicos 
locais, assim como sua toxicidade, para escolher ade-
quadamente a solução mais indicada para o procedi-
mento e o paciente a ser anestesiado.

Assinale a alternativa correta sobre os anestésicos 
locais, suas características, farmacologia, mecanismos 
de ação, metabolização, indicação e contraindicação.

a. SQUARE A prilocaína apresenta uma ação vasodilata-
dora muito maior do que a lidocaína.

b. SQUARE A mepivacaína apresenta potencial anestésico 
muito maior e toxicidade muito inferior quando 
comparada à lidocaína.

c. SQUARE A lidocaína é o anestésico mais empregado em 
todo o mundo, considerado como padrão do 
grupo. Apresenta ação vasodilatadora, o que 
promove uma lenta eliminação no local da sua 
aplicação.

d. SQUARE A articaína não deve ser utilizada em pacientes 
portadores de disfunção hepática por apresen-
tar uma meia-vida plasmática muito longa.

e. Check-square A bupivacaína é metabolizada no fígado e eli-
minada pelos rins.

33. Os estreptococos e os lactobacilos são micror-
ganismos relacionados com a cárie dental, especial-
mente, as seguintes espécies: Streptococcus mutans e 
os Lactobacillus casei.

Analise as afirmativas abaixo sobre essas bactérias e as 
lesões cariosas:

1. O S. mutans está mais associado à lesão ini-
cial de cárie, do que com a sua progressão, 
quando comparado aos lactobacilos.

2. Os lactobacilos conseguem se multiplicar no 
baixo pH do biofilme.

3. O S. mutans está mais associado com a pro-
gressão da lesão do que com a lesão inicial, 
quando comparado aos lactobacilos.

4. O L. casei apresenta potencial patogênico 
devido à sua capacidade de colonizar super-
fícies lisas do dente e produzir um biofilme 
aderido (formação de glicanos aderentes).

5. Os lactobacilos são bastonetes Gram-negati-
vos e esporulados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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35. Assinale a alternativa correta sobre o processa-
mento (limpeza, desinfecção e esterilização) do instru-
mental odontológico.

a. SQUARE A secagem dos artigos após a limpeza deve ser 
criteriosa para evitar que a umidade interfira 
nos processos e para aumentar a possibilidade 
de corrosão dos artigos.

b. Check-square A esterilização em estufa (calor seco) exige um 
longo período de tempo e altas temperaturas.

c. SQUARE A limpeza é a remoção mecânica de sujidades, 
com o objetivo de eliminar a carga microbiana, 
a matéria orgânica e os contaminantes de natu-
reza inorgânica, de modo a dispensar o pro-
cesso de desinfecção e esterilização, visando à 
manutenção da vida útil do instrumental.

d. SQUARE O álcool apresenta ótima ação germicida a 70% 
e dentre as suas vantagens podemos citar a 
alta dissolução de matéria orgânica. Além disso, 
na concentração de 70%, não pode danificar o 
cimento das lentes dos equipamentos ópticos.

e. SQUARE O hipoclorito de sódio, utilizado para desinfec-
ção, é indicado para desinfecção de metais. No 
entanto, é um composto instável e não age em 
nenhum tipo de esporos bacterianos.
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