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CADERNO DE PROVAS 
 

Caro(a) Candidato(a): Antes de iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir: 

 

1. Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração 

máxima de 03(três) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos cadernos 

de prova e autorização do aplicador(a). 

2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas 

para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que 

inviabilize a realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e 

fiscais não há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de 

única e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a). 

4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas 

deverá obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “ASSINATURA”, 

utilizando sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos 

que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, 

passe-as para o cartão de respostas. 

6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão ANULADAS. Portanto, ao 

preencher o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá 

substituição do cartão de respostas por erro do(a) candidato(a). 

7. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá OBRIGATORIAMENTE 

entregar seu cartão de respostas “ASSINADO”, ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que não devolver seu 

cartão de respostas será automaticamente eliminado(a) e não terá classificação alguma no concurso público. 

8. Atenção! Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.  

9. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de 120 (cento e 

vinte) minutos do início das provas. 

10. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, 

assim como os demais procedimentos constantes no subitem 9.7 e no subitem 9.9 do Edital 001/2019. 

11. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo 

terminantemente proibido fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena 

de ser excluído do Concurso Público. 

12. O desrespeito às normas que regem o presente concurso, bem como, a desobediência às exigências registradas 

no edital, além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato. 

13. Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova. 

14. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após 

testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório. 

15. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita às 16 horas 

do dia 17/02/2020, no site  www.gualimp.com.br, poderá peticionar RECURSO à banca examinadora, quando 

julgar que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, nos dias 18/02/2020 e 

19/02/2020. 

NÃO ESQUEÇA! 

Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado. 

BOA PROVA!!! 

http://www.gualimp.com.br/
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ATENÇÃO!!! 
 
➢ O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO. 

➢ AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

(NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO. 

OBS.: O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar seu cartão de repostas definitivo 

preenchido e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO.  

(item 9.15 do edital 001/2019) 
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QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA  
 
 

 

Leia com atenção o texto a seguir para responder as questões 1 e 2. 

 

 

A igualdade é coisa que todos desejam. As crianças querem ser iguais. Daí a importância de ter 

o brinquedo que todas têm. A menina que não tinha a Barbie era aleijada, estava excluída das 

conversas, dos brinquedos, das trocas. A criança que não tivesse o "bichinho eletrônico" era uma 

criança "portadora de deficiência”. "Como não ter o bichinho se todas as crianças têm o bichinho?” Os 

pais compravam o bichinho – mesmo sabendo que ele era idiota – para que o filho não sentisse a dor 

da exclusão. Os adolescentes usam tênis da mesma marca, camisetas da mesma grife, fazem todos as 

mesmas coisas, [...] falam todos _____ mesmas palavras que só eles entendem. Ai daquele que falar 

as palavras da linguagem dos pais, ou que usar tênis e camiseta de marca desconhecida. Esse 

adolescente é "diferente", “não pertence" ao grupo, é "portador de deficiência". O grupo é o "conjunto" 

– no sentido matemático ao qual pertencem os iguais. Os diferentes "não pertencem", são excluídos. 

Os diferentes estão condenados _____ solidão.  

As pessoas portadoras de deficiência estão condenadas, de início, ____ solidão. Por serem 

fisicamente diferentes e por não poderem fazer o que todos fazem, estão excluídas do grupo.    

Ser igual é muito fácil. Basta deixar-se levar pela onda, ir fazendo o que todos fazem, não é 

preciso pensar muito nem tomar decisões. As decisões já estão tomadas. É só seguir ____ onda. A 

vida é uma grande festa. Mas o "diferente" está sozinho. Não existe nenhuma onda que o leve, nenhum 

bloco que o carregue. Cada movimento é uma batalha.  

Os "normais" podem dizer simplesmente: "Sou igual _____ todos, portanto sou." É a igualdade 

que define o seu ser. Mas os "portadores de deficiência" têm que fazer uma outra afirmação: Pugno, 

ergo sum – luto, logo existo. Muitos, sem coragem para enfrentar a luta solitária, desistem de viver e 

são destruídos. Os que aceitam o desafio, entretanto, se transformam em guerreiros.  

Há jardins que se fazem por atacado: basta comprar _____ plantas no Ceasa e em Holambra. 

As plantas são produzidas em série, em terra cientificamente preparada. São jardins bonitos, feitos com 

plantas produzidas em série, todas iguais. Mas há os jardins das solidões, que florescem nas pedras.  

As pessoas são assim também. Há os jardins produzidos em série. Parecem diferentes, mas 

são todos iguais. Quem quiser um que chame um paisagista. E há aqueles que nenhum paisagista sabe 

fazer. Brotam da rudeza da pedra vulcânica com uma beleza que é só sua.  

Pois foi organizado, em Campinas, o "Centro de Vida Independente" – uma ONG (Organização 

Não-Governamental) que tem por objetivo reunir as pessoas portadoras de deficiência (PPDs). Surgida 

nos Estados Unidos, nos anos 70, foi criada por portadores de deficiências graves, provenientes na sua 

maioria, de ferimentos na guerra do Vietnã. O seu objetivo é encorajar os PPDs a assumir sua vida de 

maneira independente, sem medos e sem vergonhas: fazer brotar jardins nas pedras brutas.  

ALVES, Rubem. Sobre violinos e rabecas. in Concerto para corpo e alma.  
Campinas, São Paulo: Papirus: Speculum, 1998. 

 
 
 

01. Está CORRETA a afirmação da alternativa:  

 

(A) O autor reforça o desejo de fuga manifestado por aqueles que estão em condições consideradas 

inferiores.  

(B) Em relação à atitude dos seres humanos, o autor se posiciona mostrando para as pessoas a possibilidade 

de superação de condições desfavoráveis à socialização. 

(C) No trecho “Há jardins que se fazem por atacado: basta comprar as plantas no Ceasa e em Holambra” 

o autor expressa uma opinião sobre um fato.  

(D) Há presença de linguagem figurada no trecho “...foi criada por portadores de deficiências graves, 

provenientes na sua maioria, de ferimentos na guerra do Vietnã.”  
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02. Assinale a alternativa que preencha CORRETAMENTE as lacunas do texto:  

 

(A) as – à – à – a – a – as. 

(B) às – à – à – a – a – as.  

(C) as – à – a – a – a – às.  

(D) as – a – à – à – a – às.  
 

03. A classificação sintática dos termos está INCORRETA na alternativa:  
 

(A) As contratações da empresa visam dar oportunidades aos jovens. (= Adjunto adnominal). 

(B) Ele sempre agiu favoravelmente às nossas determinações. (= Complemento nominal). 

(C) Entreguei-lhe toda a documentação solicitada. (= Objeto indireto). 

(D) Os meninos saíram do parque felizes. (= Predicativo do objeto).              
 

04. A colocação do pronome oblíquo átono NÃO está de acordo com as regras da norma culta em:  
 

(A) Ela disse que talvez SE mude para o interior. 

(B) Ela jamais ME disse o que pensa a meu respeito. 

(C) Em tratando-SE de assuntos financeiros, dirija-se ao nosso contador. 

(D) Enviar-NOS-ão brevemente a geladeira que compramos.  
 

05.  A oração destacada em “A prova foi tão longa que todos saíram exaustos da sala” classifica-se 

como:  
 

(A) Coordenada sindética conclusiva. 

(B) Subordinada adjetiva explicativa. 

(C) Subordinada adverbial concessiva. 

(D) Subordinada adverbial consecutiva. 
 

06.  Analise as seguintes frases quanto à regência verbal:  
 

I. Assiste a todos o direito de reivindicar melhores salários. 

II. Aviso-o de que desisti da viagem. 

III. Certifiquei-lhe de que o prazo para o pagamento esgotara-se. 

IV. Lembra-se da nossa última conversa? 

V. Pagou o funcionário tudo o que devia. 
 

Estão de acordo com a norma culta, apenas: 
 

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

07. Indique a alternativa em que ocorre voz passiva analítica.  
 

(A) O empregado cortou-se ontem. 

(B) Incluiu-se um novo contato de venda. 

(C) O prazo foi fixo para depois de abril. 

(D) Anexou o documento errado. 
 

08.  Marque a opção na qual se sobressaia, mesmo sem a presença dos elementos de conexão 

gramatical, a relação de concessão.  
 

(A) Não tivesse chovido, teríamos ido ao parque.  

(B) Estude. Passe no exame. 

(C) Chegando cedo, encontra-me ainda em casa. 

(D) Emagreci tomando refrigerante.  
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09. Leia a tirinha abaixo:  
         

 
 

O emprego da vírgula em “Venha depressa, doutor!” se justifica por: 
 

(A) Isolar palavra explicativa. 

(B) Indicar a elipse do verbo. 

(C) Isolar o aposto. 

(D) Isolar o vocativo. 
 

10. Observe:  

 

O humor da tirinha decorre de um efeito de sentido marcado pela presença de: 
 

(A) Estereótipos negativos de personagens.  

(B) Estereótipos positivos de personagens. 

(C) Um trocadilho decorrente do pronome interrogativo 'por quê' e da conjunção 'porque'. 

(D) Ambiguidade decorrente de palavras homófonas, marcadas ou não.  

 
 
 

QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA 
 

11. A Lei 8080/90 estabelece que promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício 

profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões 

éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde é uma atribuição:   

 
(A) Comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

(B) Privativa dos Municípios. 

(C) Que não compete à União. 

(D) Apenas dos Estados e do Distrito Federal. 
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12. A Atenção Básica ou atenção primária em saúde é conhecida como a "porta de entrada" dos 

usuários nos sistemas de saúde. Sobre a Atenção Básica, analise as afirmativas abaixo:  
 

I. A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à 

Saúde (RAS), coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. 

II. Uma das diretrizes da Atenção Básica é o Cuidado Centrado na doença, no qual o cuidado é 

construído com as pessoas, de acordo com suas necessidades e potencialidades na busca de uma 

vida independente e plena. 
 

Após a análise das afirmativas acima, é correto afirmar que: 
 

(A) As duas afirmativas são verdadeiras. 

(B) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda afirmativa é falsa. 

(C) As duas afirmativas são falsas. 

(D) A primeira afirmativa é falsa e a segunda afirmativa é verdadeira. 

 

13. Em relação ao Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde, disposto no Decreto 7508/2011, 

é INCORRETO afirmar que:  

 
(A) Deverá conter os critérios de avaliação dos resultados e forma de monitoramento permanente. 

(B) As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados pelo 

Conselho Nacional de Saúde. 

(C) O objeto do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde é a organização e a integração das ações e 

dos serviços de saúde. 

(D) O Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde conterá os recursos financeiros que serão 

disponibilizados por cada um dos partícipes para sua execução. 

 

14. Com base nas disposições da Lei 8080/90 sobre recursos humanos no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F):   

 

⃣ Os serviços públicos e privados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem 

obrigatoriamente campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas 

conjuntamente com o sistema educacional. 

⃣ Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) poderão ser exercidas em regime de tempo parcial. 

⃣ Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades 

em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

A sequência CORRETA é: 
 

(A) V – F – V. (B) F - V – F. (C) F – F – V. (D) V – V – F. 

 

15. O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma conquista da sociedade brasileira e foi criado com o firme 

propósito de promover a justiça social e superar as desigualdades na assistência à saúde da população, 

tornando obrigatório e gratuito o atendimento a todos os indivíduos. 
 

Representa um dos princípios doutrinários que norteiam a atuação do SUS: 
 

(A) Equidade. 

(B) Centralização administrativa. 

(C) Impessoalidade. 

(D) Presunção de legitimidade. 
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16.  A instituição dos conselhos de saúde atende à exigência legal estabelecida para o repasse de 

recursos financeiros, estaduais ou federais, ao setor Saúde.  
 

Analise as características abaixo: 
 

I. É uma instância colegiada do Sistema Único de Saúde (SUS). 

II. Reúne-se a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a 

situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes 

III. Tem sua organização e normas de funcionamento definidas em lei específica, aprovadas pelo 

Ministério da Saúde. 
 

São características dos Conselhos de Saúde: 
 

(A) Apenas a afirmativa I. 

(B) Apenas a afirmativa III. 

(C) Apenas as afirmativas I e II. 

(D) I, II e III. 
 

17.  A operacionalização da vigilância epidemiológica das doenças imunopreveniveis compreende um 

ciclo de funções específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo 

conhecer o comportamento da doença ou agravo selecionado como alvo das ações, para que as medidas 

de intervenção pertinentes possam ser desencadeadas com oportunidade e eficácia.  
 

Sobre estas doenças, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. O Sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente 

contagiosa e bastante comum na infância. É uma doença com distribuição universal, com variação 

sazonal. Nos climas temperados, observa-se aumento da incidência no período compreendido entre 

o final do inverno e o início da primavera. Nos climas tropicais, a transmissão parece aumentar depois 

da estação chuvosa. 

II. A transmissão da Poliomielite ocorre por contato direto pessoa a pessoa, pela via fecal-oral (mais 

frequentemente), por objetos, alimentos e água contaminados com fezes de doentes ou portadores, 

ou pela via oral-oral, através de gotículas de secreções da orofaringe (ao falar, tossir ou espirrar). A 

falta de saneamento, as más condições habitacionais e a higiene pessoal precária constituem fatores 

que favorecem a transmissão do poliovírus. 

III. A Tuberculose afeta exclusivamente os pulmões. É uma doença de transmissão aérea: ocorre a partir 

da inalação de aerossóis oriundos das vias aéreas, expelidos pela tosse, espirro ou fala de doentes 

com tuberculose pulmonar ou laríngea. Somente pessoas com essas formas de tuberculose ativa 

transmitem a doença. 
 

Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
(A) Somente I e II. (B) Somente II e III. (C) Somente I e III. (D) I, II e III. 
 

18.  Em termos gerais, os indicadores são medidas-síntese que contêm informação relevante sobre 

determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de 

saúde. Vistos em conjunto, devem refletir a situação sanitária de uma população e servir para a vigilância 

das condições de saúde. (Opas, 2008)  
 

Em relação ao indicador “Taxa bruta de mortalidade”, é incorreto afirmar que: 
 

(A) As taxas brutas de mortalidade padronizadas permitem a comparação temporal e entre regiões. 

(B) O uso de dados de mortalidade derivados de sistemas de registro contínuo está condicionado a correções, 

devido à subenumeração de óbitos, frequente em áreas menos desenvolvidas. 

(C) A taxa bruta de mortalidade não é influenciada pela estrutura da população quanto à idade e ao sexo. 

(D) Contribui para estimar o componente migratório da variação demográfica, correlacionando-se o crescimento 

vegetativo com o crescimento total da população. 
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19.  No Acolhimento de uma Unidade de Saúde compareceram os pacientes descritos abaixo com as 

respectivas doenças:  
 

1. Homem, 21 anos: Cólera. 

2. Mulher, 35 anos: Febre amarela. 

3. Criança, 11 anos:  Escarlatina. 

4. Homem, 50 anos: Tuberculose. 
 

Com base nas disposições da Portaria Nacional que normatiza a notificação de doenças, agravos e 

eventos de saúde pública nos serviços de saúde, é CORRETO afirmar que: 

 

(A) A Escarlatina é doença de notificação compulsória semanal. 

(B) A Cólera é doença de notificação compulsória imediata. 

(C) Apenas a Tuberculose e a Febre amarela são doenças de notificação compulsória. 

(D) A Febre amarela é doença de notificação compulsória semanal. 

 

20.  A Humanização se fundamenta no respeito e valorização da pessoa humana, e constitui um 

processo que visa à transformação da cultura institucional, por meio da construção coletiva de 

compromissos éticos e de métodos para as ações de atenção à Saúde e de gestão dos serviços. (Rios, 

2009)  
 

Sobre a Política Nacional de Humanização (PNH), julgue as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou 

falsas (F): 

 

⃣ O compromisso ético-estético-político da humanização do SUS se assenta nos valores de autonomia 

e protagonismo dos sujeitos, de corresponsabilidade entre eles, de solidariedade dos vínculos 

estabelecidos, dos direitos dos usuários e da participação coletiva no processo de gestão. 

⃣ Criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem 

mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas corresponde a 

diretriz denominada de “Acolhimento” na PNH. 

⃣ Humanizar se traduz, então, como exclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado. 

Tais mudanças são construídas por uma pessoa ou grupo isolado, e às vezes de forma coletiva e 

compartilhada. 

 

A sequência CORRETA é: 
 
(A) F – V – F. (B) V – F – V. (C) F – V – V. (D) V – F – F. 

 
 

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
 
 

21. Sobre o preparo cavitário para Cavidade Classe I (simples), é CORRETO afirmar que indica-se: 

 
(A) Fresa número 245 para molares e número 330 ou 331 para pré-molares. 

(B) Fresa número 330 ou 331 para molares e número 245 para pré-molares. 

(C) Fresa número 220 para molares e número 370 ou 371 para pré-molares. 

(D) Fresa número 370 ou 371 para molares e número 220 para pré-molares. 

 

22. São características da Caixa Oclusal de Cavidades Classe II de Amálgama quando utilizada a Fresa 

245, EXCETO: 

 
(A) Paredes vestibular e lingual convergentes para oclusal. 

(B) Ângulo cavo-superficial nítido e com bisel. 

(C) Ângulos diedros ligeiramente arredondados. 

(D) Parede pulpar plana e perpendicular ao eixo longitudinal do dente. 
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23. Observe a imagem abaixo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sobre o preparo cavitário, a imagem representa a inclinação da fresa em: 

 
(A) 15º. (B) 25º. (C) 45º. (D) 60º.  

24. Considere a imagem abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A imagem apresenta características do Preparo Cavitário Classe: 

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

25. A Doxiciclina é um tipo de antimicrobiano:  

 
(A) Cefalosporina. (B) Tetraciclina. (C) Macrolídeo. (D) Quinolona. 
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26.  Observe a tabela abaixo: 
 

DENTES SUPERIORES DENTES INFERIORES 

7 - 8 anos 6 - 7 anos 

8 - 9 anos 7 - 8 anos 

11 anos 10 anos 

10 anos 11 anos 

12 anos 12 anos 

 
Sobre a queda dos decíduos, de cima para baixo, os dentes indicados por período são, respectivamente: 
 
(A) Incisivo Central, Incisivo Lateral, Canino, Primeiro Molar, Segundo Molar. 

(B) Canino, Incisivo Central, Incisivo Lateral, Primeiro Molar, Segundo Molar. 

(C) Incisivo Lateral, Canino, Incisivo Central, Segundo Molar, Primeiro Molar. 

(D) Incisivo Central, Canino, Incisivo Lateral, Segundo Molar, Primeiro Molar. 

 

27. A criança, durante a erupção dos decíduos, apresenta uma série de sintomas e sinais que são, 

realmente, incômodos. Para alívio desses sintomas, o cirurgião dentista pode sugerir: 
 

I. Mordedores. 

II. Alimentos e líquidos frios. 

III. Analgésicos e Antibióticos leves. 

IV. Géis frios para gengivas. 
 

Podemos afirmar que: 
 

(A) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

(C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

(D) Todos os itens estão corretos. 

28. A perda da dentição decídua, prematuramente, causa alguns transtornos à criança, EXCETO:  
 

(A) Extrusão dos antagonistas. 

(B) Altera-se a fonação. 

(C) Deficiência mastigatória. 

(D) Modificação da dimensão horizontal. 

 

29. Sobre a erupção dos dentes permanentes:  

 

⃣ Canino superior: 11 anos; 

⃣ Segundo pré-molar inferior: 9 anos; 

⃣ Terceiro molar inferior: entre 17 e 30 anos. 

 
Sabendo que (V) significa verdadeiro ou (F) significa falso e assinale a alternativa que traz a sequência 

CORRETA: 

 
(A) V – V – F. (B) V – F – F. (C) F – V – V. (D) F – F – V. 
 

30. São materiais de restauração direta, EXCETO: 

 

(A) Ouro. 

(B) Amálgama. 

(C) Resina composta. 

(D) Cimentos – oxido de zinco e eugenol; ionômero de vidro. 
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31. Sobre os materiais restauradores, os polímeros são compostos de: 

 
(A) Resinas compostas. 

(B) Ferro, aço, amalgamo e ligas. 

(C) Plástico, madeira, resinas, adesivos e elastômeros. 

(D) Vidros, louças, refratários e porcelanas. 

 

32. A resistência de um material restaurador a penetração ou risco define sua característica 

denominada: 

 

(A) Ductilidade. (B) Tenacidade. (C) Fadiga. (D) Dureza. 

 

33. Comparando a dentição decídua com a dentição permanente é CORRETO afirmar que:  
 

(A) A raiz dos dentes decíduos é, relativamente, maior que a dos permanentes. 

(B) O colo dos dentes decíduos é menos deprimido que nos dentes permanentes. 

(C) A dentição decídua é mais branca azulada devido à maior calcificação. 

(D) Sobre o tamanho da série molar é descendente nos decíduos. 
 

34. Analise os itens abaixo sobre os incisivos decíduos:  
 

I. Inexistência de lóbulos incisais. 

II. Diâmetro centro-incisal maior do que o mesio-distal. 

III. Elementos anatómicos da face lingual relativamente menos proeminentes. Convexidade a nível 

cervical mais acentuada. 
 

Com base nos itens, podemos dizer que: 
 

(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(D) Todos os itens estão corretos. 
 

35. Sobre o primeiro molar decíduo superior, considere a alternativa INCORRETA:  

 

(A) A face oclusal tem forma trapezoidal. 

(B) Na superfície oclusal observa-se uma fossa central mediana, a qual é pouco nítida tal como os sulcos que 

dela partem. 

(C) Uma das fissuras dirige-se para vestibular delimitando duas cúspides vestibulares: a mesial (menor) e a distal 

(maior). 

(D) É possível definir a existência de duas pequenas fossetas acessórias, uma mesial e outra distal, para além 

de uma cúspide disto-lingual, embora o mais habitual seja a existência de apenas uma cúspide lingual. 

 

36. Quando observa-se na criança que os dentes anteriores e superiores se projetam, o diagnóstico é 

de:  
 

(A) Overjet. (B) Excesso de espaço. (C) Mordida cruzada. (D) Desalinhamento. 

 

37. De acordo com o Índice de Bilateral (dentição decídua e mista precoce), a maloclusão de grau 4 

tem relação de bases apicais de:  
 

(A) Classe I. (B) Classe II. (C) Classe III. (D) Classe I ou II. 
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38. Com relação às curvas de compensação, a que começa no vértice do canino inferior seguindo o 

vértice das cúspides vestibulares inferiores dos pré-molares e molares denomina-se curva de:  
 

(A) Spee. (B) Gauss. (C) Wilson. (D) Lafter. 
 

39. É exemplo de anti-inflamatório não esteroidal seletivo da COX2:   
 

(A) Parecoxibe. (B) Cetoprofeno. (C) Leflunomida. (D) Tenoxicam. 
 

40. São indicações de tratamento restaurador atraumático (TRA) em decíduos, EXCETO:   
 

(A) Anteriores transfixantes. 

(B) Anteriores classe I e II (extensas ou não). 

(C) Dentes com perda de cúspide(s) e dentes tratados endodonticamente. 

(D) Classe V em dentes anteriores e posteriores. 
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