PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA- RN

NÍVEL SUPERIOR
CARGO:

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

“O Rio Grande também comemora. O progresso de um povo varonil”.

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.
02 Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de
Sala.
03 Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.
04 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.
05 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.
06 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.

P MV 2 0 2 1

-

ODONT OL OGO

P MV 2 0 2 1

-

ODONT OL OGO

PORTUGUÊS
Leia o texto 01 para responder às questões de 1 a 7.
Texto 01 – A chave do Coração
Dizem que o primeiro sintoma da velhice é quando chegam as saudades. Se assim é, eu já nasci velho. As doces lembranças de coisas e
pessoas que passaram, perto ou longe, sempre me cutucaram a alma. Sensível e místico, tenho a saudade como uma força interior que
me dá o sentido mais perfeito da amizade. Amo os momentos, da mesma forma que amo as pessoas que quero amar. E, nem por isso,
vou esconder que tenho aversão a alguns instantes e a algumas pessoas que jamais quis amar ou querer.
Mergulhado em um mundo de tantas disparidades, de tantas cores, de tantas caras e corações, não me vejo obrigado a querer bem a tudo
que me passa pela frente. Não sou nenhum coletor de lixo a recolher tudo que vai encontrando pelo caminho. Ódio, no seu sentido mais
amplo, acho que não o tenho. Aversão, sim, pois já se disse que a porta do coração só pode ser aberta pelo lado de dentro. Então, quem
tem a chave sou eu [...].
Não posso mudar o mundo, nem as pessoas. Nem preciso. O meu mundo está feito. Sem ser ostra. Fico, apenas, com os meus
sentimentos. E sei como são puros, na medida da pureza que cabe dentro de um ser humano.
MARACAJÁ, Robério. Cerca de Varas. Campina Grande: Latus, 2014, p. 51.

1ª QUESTÃO
Em relação à elaboração do texto, é CORRETO aﬁrmar:
a)
b)
c)
d)
e)

Na superfície do texto, em geral, ﬂutuam signiﬁcados tão diversos que se tem a impressão de desordem.
Segue as características da linguagem coloquial.
É uma narrativa escrita na impessoalidade do discurso, para não comprometer o autor.
A construção linguística fere às normas da linguagem padrão.
Foi escrito, adequando-se, predominantemente, à primeira pessoa do discurso

2ª QUESTÃO
É CORRETO aﬁrmar que o texto prima por uma linguagem:
a)
b)
c)
d)
e)

Rebuscada, de complexo entendimento entre os interlocutores.
Adequada para o gênero crônica, sem rebuscamentos, por isto, fundamentada na expressividade e interação linguística.
Poética, portanto, permeada de ﬁguras, exigindo uma interpretação mais acurada.
Erudita, escrita na intenção de mostrar ao leitor o domínio da variedade linguística de prestígio.
Caótica, de difícil entendimento, confundindo a compreensão do texto.

3ª QUESTÃO
Em relação ao enunciado “Dizem que o primeiro sintoma da velhice é quando chegam as saudades”, analise as proposições a seguir e
marque a alternativa adequada:
I- A oração principal é formada por um verbo que indetermina o sujeito.
II- A construção linguística “as saudades” complementa o sentido da ﬂexão verbal “chegam”.
III- “As Saudades” funciona sintaticamente como objeto indireto.
É CORRETO aﬁrmar apenas:
a) I.
b) I e III.

c) I e II.
d) II.

e) III.

4ª QUESTÃO
Marque a alternativa, cujas palavras no contexto são atributos do sujeito.
a) Sensível e místico.
b) Coisas e pessoas.

c) Disparidades e cores.
d) Caras e corações.

e) Ódio e aversão.

5ª QUESTÃO
No enunciado “Ódio, no seu sentido mais amplo, acho que não o tenho”, analise as proposições e marque a alternativa adequada.
I- A expressão “no seu sentido mais amplo”, funciona sintaticamente como aposto, pois, faz referência a um nome.
II- O termo “não” é uma negativa de nível sintático-semântico, agindo como indicação temporal.
III- O pronome oblíquo “o” foi usado procliticamente, por força do termo negativo que lhe precede e faz referência a “Ódio”.
É CORRETO aﬁrmar:
a) I e II apenas
b) I e III apenas.

c) I, II e III.
d) II e III apenas.
PÁGINA 03
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6ª QUESTÃO
A expressão “nem por isso” é uma forma linguística que estabelece:
a) Valor negativo e é portadora de signiﬁcado circunstancial, contribuindo com a progressão textual.
b) Relação de concessão com valor argumentativo, ligando partes do discurso.
c) Signiﬁcação vazia que não pode ser substituída por outro elemento.
d) Sequência introdutória sem função sequencial no texto.
e) Acréscimo no desenvolvimento discursivo, apresentando circunstância temporal.
7ª QUESTÃO
No enunciado “Se assim é, eu já nasci velho”, é CORRETO aﬁrmar que o termo em destaque é:
a)
b)
c)
d)
e)

Uma disjunção exclusiva num processo de correlação.
Um termo cuja construção apresenta uma relação causal entre atos de fala.
Uma construção temporal expressa num período composto.
Uma construção condicional, seguida de uma informação argumentativa posterior.
Um termo cujo emprego só ocorre em início de enunciado, obedecendo a determinações pragmáticas.

8ª QUESTÃO
Marque a alternativa, em cujo provérbio contém um desvio da norma padrão, em relação à concordância verbal.
a)
b)
c)
d)
e)

Casa de ferreiro, espeto de pau.
Gato escaldado, de água fria tem medo.
É melhor um pássaro na mão do que dois voando.
Uns chora porque apanha, outros porque não lhe dão.
Quem banca o carneiro e não o homem, a onça chega por trás e come.

Leia o texto 02 para responder às questões de 9 a 11.
Texto 02 – As milhas caminhadas
Não se chega aonde se deseja sem sacrifício, não se alcança o que se acha distante sem caminhar, não se encontra a realização de todos
os sonhos, sem antes buscar compreender que tudo requer luta.
O homem fraco amputa as pernas nas primeiras milhas, por não entender que a arte maior de encontrar o que quer é buscar a distância, a
verdadeira certeza de que tudo que deseja requer um pouco de esperança.
Muitos desistem, muitos se sentam à beira do caminho, muitos se perdem por estradas sem prumo ou rumo e devido à sua incerteza de
buscar o que projetou, se curva na dúvida e permanece de joelhos [...]
O melhor amigo do homem é a perseverança, pois o desânimo em momento algum permite que surja a árvore da luminosidade e fé.
Sempre haverá momentos que alguém mostre a sua revolta em decorrência das desigualdades existentes, porém esta imagem não fará
com que este possa enxergar o caminho da verdade e da justiça [...].
HOLANDA, Rafael Rodrigues. Nossos Caminhos. Campina Grande: Impressos Adilson. 2016, p.51.

9ª QUESTÃO
O eixo norteador do texto:
I- É construído a partir de um posicionamento otimista, em relação à vida.
II- Traz em seu bojo um cunho didático, com aconselhamentos que impulsionam o leitor a ser perseverante.
III- Projeta conhecimentos de mundo, mas não tece envolvimento e diálogo com o outro, de forma interativa.
Analise as proposições e marque a alternativa adequada.
É CORRETO aﬁrmar:
a)
b)
c)
d)
e)

I e III apenas.
I, II e III.
I e II apenas.
II e III apenas.
II apenas.
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10ª QUESTÃO
Avalie as proposições e coloque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.
No texto:
( ) As vírgulas do primeiro parágrafo são usadas, separando orações com a mesma construção linguística.
( ) A construção negativa no segundo parágrafo age no nível da própria oração, culminando com um argumento de intencionalidade
persuasiva.
( ) A partícula “se” no primeiro parágrafo funciona morfologicamente como termo condicional.
É CORRETO aﬁrmar:
a) V, V e V.
b) V, F e V.

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

e) V, V e F.

11ª QUESTÃO
No enunciado “Sempre haverá momentos que alguém mostre a sua revolta, em decorrência das desigualdades existentes, porém esta
imagem não fará com que este possa enxergar o caminho da verdade e da justiça”.
Analise as proposições a seguir e marque a alternativa adequada.
I- Na construção linguística “Sempre haverá momentos”, o verbo é impessoal e, como tal, a oração não tem sujeito.
II- O termo “porém” é um conector que estabelece, ao mesmo tempo, uma relação de contradição e concessão.
III- A construção linguística “o caminho da verdade e da justiça” funciona sintaticamente como objeto direto.
É CORRETO aﬁrmar apenas:
a) III.
b) I e II.

c) II e III.
d) I.

e) I e III.

12ª QUESTÃO
Leia a estrofe do poema “Coisas do meu sertão”, de Patativa do Assaré:
Seu dotô, que é da cidade
Tem diproma e posição
E estudou derne minino
Sem perdê uma lição,
Conhece o nome dos rio,
Que corre inriba do chão,
Sabe o nome das estrela
Que forma constelação,
Conhece todas as coisa
Da história da criação
E agora qué i na Lua
Causando admiração,
Vou fazê uma pregunta,
Me preste bem atenção:
Pruque não quis aprendê
As coisa do meu sertão?
(ASSARÉ, Patativa do. Cante lá que eu canto cá. Petrópolis. Vozes, 1989, p. 289).

Analise as proposições acima e coloque (V) para as Verdadeiras e (F) para as Falsas.
( ) A construção do texto é prejudicada por apresentar muitos desvios de linguagem, em relação à norma padrão, principalmente, de
ortograﬁa.
( ) A criação literária do autor exerce a dimensão comunicacional da linguagem, revelando uma signiﬁcativa produção cultural.
( ) O uso de variantes linguísticas é permitida em poemas populares e revela a riqueza social e cultural do universo poético.
É CORRETO aﬁrmar:
a) V, V e F
b) F, V e V.

c) V, F e V.
d) F, V e F.
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13ª QUESTÃO
Leia o gênero textual a seguir:

Analise as proposições e marque a alternativa adequada.
I- O ponto de partida do humor na charge acontece em razão da homonímia causada pela palavra “porca”.
II- A compreensão do diálogo entre os personagens se dá por conta da paronímia revelada pelo termo “porca”.
III- A ambiguidade no texto, poderia ser evitada, tendo em vista o contexto linguístico e situacional, porém, o equívoco é aceitável,
por se tratar de um gênero humorístico.
É CORRETO aﬁrmar apenas:
a) I.
b) I e II.

c) II e III.
d) I e III

e) III.

14ª QUESTÃO
Leia o gênero textual a seguir:
A professora olhou para Joãozinho e disse:
- Joãozinho, essa maçã aí na sua carteira?
Ele respondeu:
- É pra mim comer, professora.
Ela o corrigiu:
- É pra eu comer, Joãozinho.
- Não, Professora. É pra mim mesmo.
(estacaodapalavra.blogspot.com/piadas-gramaticais).

Analise as proposições a seguir e marque a alternativa adequada:
I- O humor da piada acontece em razão da confusão instalada pelo entendimento de Joãozinho sobre a fala da professora.
II- A intencionalidade discursiva da professora era mostrar a Joãozinho que a construção usada por ele continha um desvio da norma
padrão, no que diz respeito à sintaxe.
III- Na última fala de Joãozinho, o pronome “mim” também apresenta desvio da norma padrão.
É CORRETO aﬁrmar:
a) I, II e III.
b) I e III apenas.

c) I e II apenas.
d) I apenas.

e) II apenas.

15ª QUESTÃO
Leia a conhecida estrofe do poema de Camões:
Amor é um fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói e não se sente;
É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer.
(In: ABAURRE, Maria Luíza et al. Gramática. Texto: Análise e Construção de Sentidos. São Paulo: Moderna, 2010, p.43).

É CORRETO aﬁrmar:
a)
b)
c)
d)
e)

Há uma comparação com elementos de universos diferentes, aproximados por um termo especíﬁco.
Há uma associação de ideias contrárias, por meio de palavras ou enunciados de sentido oposto, constituindo uma antítese.
Há um modo exagerado de expressão nos sentimentos do poeta, caracterizando-se uma hipérbole.
Há repetição de palavras ou expressões com o objetivo de enfatizar uma determinada ideia, constituindo um pleonasmo.
Há um jogo de ideias inconciliáveis, cujo uso compõe os paradoxos dos versos.
PÁGINA 06
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RACIOCÍNIO
RACIOCÍNIO LÓGICO
LÓGICO
16ª QUESTÃO
Considere B uma proposição verdadeira e A e C duas proposições falsas. Qual o valor lógico da proposição
D:[(A∨C)→(A∧B)]↔C?
a) Falso
b) Verdadeiro
c) Não é possível determinar o valor lógico de D

d) D não tem valor lógico
e) D é verdadeiro e falso

17ª QUESTÃO
Qual dos itens abaixo corresponde aos valores lógicos (de cima para baixo) da última coluna da tabela-verdade abaixo?

A
V
V
V
F
a) VVFV
b) VVVF

B
V
V
F
V

C [(A→B) ∧C]↔[ (A∨B)→C]
V
F
F
V

c) VVVV
d) VFVV

e) FVVV

18ª QUESTÃO
Devido ao surto de coronavírus, ao chegarem no Brasil, todos os passageiros de um voo proveniente de Pequim receberam o seguinte
alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): “Quem apresentar tosse ou febre em até 14 dias depois da viagem da
China, procure imediatamente um hospital”. Após o prazo estabelecido pela Anvisa, constatou-se que nenhum dos passageiros daquele
voo procurou algum hospital. Sabendo que todos os passageiros do voo atenderam ﬁelmente o alerta emitido pela agência, é possível
aﬁrmar logicamente que:
a)
b)
c)
d)
e)

Alguns passageiros apresentaram febre no prazo estabelecido, mas não tiveram tosse.
Nenhum passageiro apresentou tosse ou febre naquele prazo.
Alguns passageiros apresentaram tosse no prazo estabelecido, mas não tiveram febre.
Nenhum passageiro apresentou tosse e febre naquele prazo.
Todos os passageiros apresentaram tosse ou febre naquele prazo.

19ª QUESTÃO
Considere a tabela verdade abaixo:
A
V
V
V
V
F
F
F
F

B
V
V
F
F
V
V
F
F

C
V
F
V
F
V
F
V
F

D : [ A ↔∼B∨C
(
)]→
∼( A∧B )
F
V
V
V
V
V
V
V

Pode-se aﬁrmar que D é uma proposição:
a) Bicondicional
b) Tautológica

c) Contraválida
d) Simples

20ª QUESTÃO
A proposição [(A∧~B)→C]→(B∨C) é equivalente a qual das proposições a seguir?
a) (~B∨~C)→~[(A∧~B)→C]
b) (~B∧~C)→~[(A∧~B)→C]
c) (~B∧~C)→[(A∧~B)→C]
d) (~B∨~C)→[(A∧~B)→C]
e) (B∨C)→[(A∧~B)→C]
PÁGINA 07
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21ª QUESTÃO
Qual a contrapositiva da condicional “Se Alfredo é lutador de MMA, então é forte e ágil”?
a)
b)
c)
d)
e)

Se Alfredo não é forte e ágil, então não é lutador de MMA.
Se Alfredo não é forte ou ágil, então não é lutador de MMA.
Se Alfredo é forte ou ágil, então é lutador de MMA.
Se Alfredo é forte e ágil, então é lutador de MMA.
Se Alfredo não é ágil, mas é forte, então é lutador de MMA.

22ª QUESTÃO
Para aproveitar a chuva de verão, Osvaldo resolveu plantar repolho, pimentão e beterraba em uma determinada área de sua fazenda.
Sabe-se que Osvaldo plantou beterraba em 4/7 dessa região. Além disso, Osvaldo plantou repolho em 2/3 da área que faltava e nos 2
hectares restantes plantou pimentões. A partir desses dados, é possível concluir que a área total de plantio, em hectares, dessa região da
fazenda de Osvaldo é:
a)
b)
c)
d)
e)

14
6
12
10
15

23ª QUESTÃO
A Liga dos Campeões da UEFA é uma competição anual de clubes de futebol organizada pela União das Associações Europeias de
Futebol (UEFA). Considere as três proposições a seguir:
I- O clube AC Milan foi campeão da Liga dos Campeões da UEFA mais vezes do que o Liverpool Football Club.
II- O Real Madrid Club de Fútbol foi campeão da Liga dos Campeões da UEFA mais vezes do que o AC Milan.
III- O Liverpool Football Club venceu a Liga dos Campeões da UEFA mais vezes do que o Real Madrid Club de Fútbol.
Sabendo que as duas primeiras proposições são verdadeiras, é possível CONCLUIR que:
a)
b)
c)
d)
e)

a terceira proposição não tem valor lógico.
a terceira proposição é verdadeira.
a terceira proposição é, simultaneamente, verdadeira e falsa.
não é possível determinar o valor lógico da terceira proposição.
a terceira proposição é falsa.

24ª QUESTÃO
Em uma pesquisa desenvolvida na Universidade do Minho, em Braga - Portugal, deseja-se comparar o desempenho físico de pessoas
fumantes e não fumantes. Sabe-se que 115 pessoas eram do sexo masculino, sendo 3/5 fumantes. Sabe-se ainda que 26 fumantes do
sexo feminino correspondem a metade das mulheres avaliadas. Quantas pessoas participaram da pesquisa e quantos eram fumantes,
respectivamente?
a) 215 e 95
b) 167 e 93
c) 215 e 93

d) 167 e 95
e) 215 e 97

25ª QUESTÃO
Flávia, Marcela e Paula são três amigas que resolveram se juntar para investir em moedas virtuais. Sabe-se que:
I- Marcela investiu 1/3 a mais do que Flávia.
II- Paula investiu R$1.300,00.
III- O valor investido por Paula corresponde a nona parte do valor investido por Flávia.
Qual o valor total investido pelas três amigas?
a)
b)
c)
d)
e)

R$27.300,00
R$29.500,00
R$28.600,00
R$32.000,00
R$25.800,00
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26ª QUESTÃO
O tabagismo é um problema de saúde pública importante que acomete o mundo todo, sendo um dos maiores responsáveis pelos altos
índices de morbidade e mortalidade entre as populações humanas, tanto de países não desenvolvidos quanto em desenvolvimento.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, são necessárias medidas urgentes para proteger os indivíduos da morte e das doenças
decorrentes, principalmente da exposição à fumaça do tabaco e, ainda, considera os cirurgiões-dentistas como primeira linha de
prevenção antitabagismo. Nesse contexto, o cirurgião-dentista deve estar ciente dos efeitos locais e sistêmicos produzidos pelo uso do
tabaco. Assim, podemos aﬁrmar que:
a) A amônia presente no cigarro alcaliniza a fumaça absorvida pelo fumante, minimizando assim sua dependência à droga.
b) Os fumantes passivos não sofrem os efeitos imediatos da poluição tabagística ambiental, apenas os efeitos produzidos em médio e
longo prazo, diante de sua exposição contínua.
c) Níveis mais elevados de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono na fumaça exalada pelo fumante são observados quando
comparados à fumaça que sai da ponta de cigarro.
d) A nicotina é uma das principais substâncias que causa dependência presente no tabaco. Sua meia-vida é de aproximadamente 30
minutos, tempo suﬁciente para ser degradada em cotidina, o que leva o indivíduo a ter necessidade de fumar a cada meia hora.
e) O tabaco que não produz fumaça, encontrado em preparações para ser mascado ou para ser absorvido pela mucosa oral, não libera
nicotina para o sistema nervoso central, sendo uma forma mais segura de consumo dele.
27ª QUESTÃO
Entre as principais urgências odontológicas, podemos destacar os abscessos perirradiculares agudos. Neles, há uma exacerbação da
resposta inﬂamatória ocasionada pela formação de exsudato inﬂamatório purulento, associado aos parâmetros clínicos de dor
espontânea e lancinante que se dá pela compressão de ﬁbras nervosas causada pelo edema local. Desse modo, a terapia IMEDIATA de
escolha para alívio da dor seria:
a)
b)
c)
d)
e)

Uso de bochechos com água gelada por 5 dias.
Prescrição de um antiinﬂamatório esteróide por 7 dias.
Prescrição de um antibiótico oral por 3 dias.
Drenagem da coleção purulenta via conduto radicular ou ponto de ﬂutuação na mucosa.
Prescrição de um antibiótico endovenso por 15 dias.

28ª QUESTÃO
Para superar a fragmentação das ações e dos serviços de saúde, ainda persistente mesmo após representativos avanços alcançados pelo
SUS, a proposta discutida atualmente diz respeito à estruturação de Redes de Atenção à Saúde (RAS). No Brasil, embora a concepção
de RAS venha sendo discutida há algum tempo, foi incorporada oﬁcialmente ao SUS por dois instrumentos jurídicos: a Portaria nº
4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização das Redes de Atenção à Saúde no âmbito do SUS; e o
Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Nesse sentido, diz que nas RAS,
a) a concepção de hierarquia é substituída pela de poliarquia e o sistema organiza-se sob a forma de uma rede horizontal de atenção à
saúde. Assim, não há hierarquia entre os diferentes pontos de atenção à saúde, mas a conformação de uma rede horizontal de pontos
de atenção à saúde de distintas densidades tecnológicas e seus sistemas de apoio, sem ordem e sem grau de importância entre eles.
b) todos os pontos de atenção à saúde são igualmente importantes para que se cumpram os objetivos das Redes de Atenção à Saúde;
apenas se diferenciam pelas diferentes densidades tecnológicas que os caracterizam, embora a Atenção Básica seja menos
participativa e tenha menor grau de importância na rede.
c) o centro de comunicação é o nó intercambiador no qual se coordenam os ﬂuxos e os contraﬂuxos do sistema de atenção à saúde e é
constituído pela Atenção Especializada.
d) a concepção de hierarquia é substituída pela de poliarquia. No entanto, mantém-se o sistema fragmentado, subdividido em atenção
primária, média e alta complexidade, para prestar assistência a grupos populacionais restritos por meio de programas voltados para
as doenças cárie e periodontal.
e) a população sob sua responsabilidade vive em territórios sanitários singulares, organiza-se socialmente em famílias e é cadastrada
e registrada em subpopulações por riscos sociossanitários, sendo estritamente necessário apenas o conhecimento da população
total.
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29ª QUESTÃO
Um paciente do sexo masculino, adulto, compareceu para atendimento odontológico numa Unidade Básica de Saúde relatando uma
história de inchaço, presença de um líquido que saía na boca e dor. Os exames clínico e radiográﬁco revelaram a presença de uma
tumefação localizada na região anterior do palato, radiolúcida e bem-circunscrita, oval com margem esclerótica, próxima a linha
média da região anterior da maxila, entre os ápices dos incisivos centrais. Tais elementos dentários apresentavam-se hígidos e
positividade aos testes térmicos. Segundo informações do paciente, ele não apresentava comprometimento sistêmico nem histórico de
trauma na região. O exame histopatológico revelou a presença de uma cavidade patológica revestida por epitélio escamoso
estratiﬁcado e colunar pseudoestratiﬁcado, além de uma parede cística com feixes nervosos, artérias musculares pequenas e veias.
Diante das informações acima, trata-se de um:
a)
b)
c)
d)
e)

Cisto palatino mediano.
Cisto do ducto nasopalatino.
Cisto nasolabial.
Cisto globulomaxilar.
Cisto periapical.

30ª QUESTÃO
As lesões bucais e peribucais são comuns nos pacientes infectados pelo Vírus da Imunodeﬁciência Adquirida (HIV) e podem
representar os primeiros sinais da doença, antes mesmo das manifestações sistêmicas, o que torna essencial aos cirurgiões-dentistas, o
conhecimento sobre essas manifestações bucais. Sobre essa temática, podemos dizer que:
A leucoplasia pilosa oral é uma infecção oportunista associada à presença do vírus Epstein-Barr que se manifesta clinicamente
como uma placa branca, não removível à raspagem, localizada principalmente nas bordas laterais da língua, uni ou
bilateralmente. Seu tratamento pode ser desnecessário, mesmo em soropositivos.
II- O herpes simples representa uma doença viral incomum em pacientes soropositivos. As lesões geralmente são vesiculares, que
coalescem e ulceram sobre uma base eritematosa formando uma crosta serosa e cicatrizam nas semanas seguintes. Sua
terapêutica está associada ao uso das medicações retrovirais especíﬁcas para o tratamento da AIDS.
III- Em pacientes HIV positivos, alguns fatores podem contribuir para o desenvolvimento precoce das lesões bucais e peribucais:
contagem de linfócitos TCD4+ abaixo de 200 células/mm3, carga viral elevada, xerostomia, higiene bucal precária e uso de
tabaco.
IV- O sarcoma de Kaposi é uma neoplasia maligna vascular observado em todos os pacientes com AIDS do sexo masculino, tendo em
vista que a infecção pelo HIV é pré-requisito para o desenvolvimento do sarcoma.
I-

Estão CORRETAS as assertivas:
a)
b)
c)
d)
e)

II e III apenas.
I, II e III apenas.
II, III e IV apenas.
I, II, III e IV.
I e III apenas.

31ª QUESTÃO
As superfícies carreiam um risco mínimo de transmissão direta de infecção, mas podem contribuir para a contaminação cruzada
secundária, por meio das mãos dos proﬁssionais de saúde e de instrumentos ou produtos que poderão ser contaminados ao entrar em
contato com essas superfícies, contaminar pacientes ou outras superfícies. Dessa forma, a higienização das mãos dos proﬁssionais e a
limpeza e desinfecção de superfícies são fundamentais para a prevenção e redução das infecções relacionadas a assistência à saúde. A
desinfecção é deﬁnida como um processo físico ou químico que elimina a maioria dos microrganismos patogênicos de objetos
inanimados e superfícies. Sobre este tema, analise as aﬁrmativas e marque a alternativa CORRETA.
a) O álcool 70% é bactericida, virucida, fungicida e tuberculicida. Porém, não é esporicida. Apresenta fácil aplicação e ação imediata,
é compatível com artigos metálicos, superfícies e tubetes anestésicos.
b) O glutaraldeído 2% é bactericida, virucida, fungicida e esporicida. Seu uso é por imersão durante (2 min) Porém, é um irritante para
pele e mucosas, além de muito corrosivo.
c) O hipoclorito de sódio 1% é bactericida, virucida, fungicida e esporicida. Tem ação rápida e está indicado para superfícies e artigos
metálicos e materiais termossensíveis. É um produto estável e inativo em presença de matéria orgânica.
d) O ácido peracético 0,001 a 2% é bactericida, virucida, fungicida e esporicida. Atua por imersão (1 min). Torna-se um produto
estável quando diluído e não corrosivo. É efetivo na presença de matéria orgânica.
e) O álcool 95% é bactericida, virucida, fungicida e esporicida. Apresenta fácil aplicação e ação imediata; não é compatível com
artigos metálicos, porém é recomendado para superfícies e tubetes anestésicos.
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32ª QUESTÃO
O exercício da Odontologia foi regulamentado, através do texto da Lei 5.081, em 1966, que determina no seu artigo 6, item II, a
competência do Cirurgião-Dentista (CD) para prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicadas em
odontologia. Dessa forma, os cirurgiões-dentistas são responsáveis pela prescrição medicamentosa para o tratamento de determinadas
patologias orais e necessita entender sobre alguns aspectos relacionados a esta prática. Tão importante quanto selecionar a via de
administração é saber sobre a biodisponibilidade do medicamento, que corresponde à fração de uma dose administrada que atinge a
circulação. Sabe-se que:
a) A menor biodisponibilidade do medicamento é alcançada quando ele é administrado de 1 a 2 horas antes ou depois das refeições.
Dessa forma, recomenda-se ingerir o medicamento durante a refeição ou após um longo tempo em jejum para aumentar sua
biodisponibilidade.
b) Formas líquidas do medicamento tendem a ter maior biodisponibilidade em relação às formas sólidas.
c) As cápsulas tendem a ter uma menor biodisponibilidade em relação aos comprimidos e estes tendem a ter maior biodisponibilidade
em relação às drágeas.
d) A biodisponibilidade independe da via de administração e da forma farmacêutica utilizada, bem como não varia dentro de uma
mesma via.
e) Em casos de administração intravenosa, a biodisponibilidade do medicamento dependerá de sua absorção pelos tecidos para
chegar à corrente sanguínea.
33ª QUESTÃO
A gengivite e periodontite são doenças infecciosas que atingem uma alta porcentagem da população, mesmo em pessoas mais jovens.
Embora as bactérias sejam essenciais à periodontite, o fato delas se desenvolverem em graus variados e em diferentes indivíduos
sugere etiologia multifatorial. Todas as formas de periodontite, entretanto, parecem ter uma série comum de eventos que levam ao
colapso tecidual e perda de inserção dentária. Nesse sentido, pode-se observar na doença periodontal que
a) a resposta inﬂamatória leva à degradação do tecido conjuntivo subjacente, primeiro ao redor dos vasos sanguíneos e então pelas
regiões adjacentes, resultando na desintegração estrutural e funcional da gengiva.
b) uma das primeiras mudanças na periodontite é a migração do epitélio juncional ao longo da superfície radicular, resultando na
formação de um epitélio juncional curto e recessão gengival.
c) fraturas e microtrincas na porção coronária e radicular superﬁcial podem diﬁcultar a invasão de bactérias ou a difusão de produtos
bacterianos dentro da raiz.
d) a exposição ao ambiente bucal geralmente leve ao estabelecimento de uma zona hipermineralizada na camada superﬁcial do
cemento. Tais cristais presentes nessa área são pouco resistentes à desmineralização ácida, aumentando a progressão de lesões
cariosas.
e) as bactérias atuam exclusivamente de forma direta na destruição tecidual, através da liberação de citocinas pró-inﬂamatórias, e a
resposta imune do hospedeiro é responsável pela proteção dos tecidos contra esse ataque pela produção de anticorpos direcionados
às bactérias.
34ª QUESTÃO
Podemos deﬁnir alergia como um estado de hipersensibilidade adquirido, através de uma exposição prévia a uma determinada
substância e na qual a reexposição aumenta a capacidade de reação do organismo. Reações alérgicas aos anestésicos locais na
Odontologia ocorrem com muito mais frequência como resposta aos anestésicos do tipo éster. Porém, estas drogas não são mais
utilizadas na fabricação dos anestésicos injetáveis no Brasil. No entanto, na composição das soluções anestésicas comercializadas em
nosso país, podemos encontrar substâncias com potencial alérgico elevado. Trata-se de:
a) Felipressina.
b) Hemitartarato de norepinefrina.
c) Ácido cítrico anidro.
d) Bissulﬁto de sódio.
e) Hidróxido de sódio.
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35ª QUESTÃO
A síncope vasovagal corresponde a cerca de 50% das emergências médicas que ocorrem no consultório dentário. Na maioria das vezes,
o diagnóstico de uma síncope vasovagal é fácil e a sua resolução bastante tranquila. Apesar disso, é muito importante o rápido
diagnóstico e tratamento dessa situação, principalmente para descartar a possibilidade de situações mais graves. Podemos dizer que:
a) A síncope se caracteriza pela mudança brusca da pressão arterial, levando a uma rápida perda da consciência que tende a ser
facilmente revertida com o posicionamento supino do paciente e está associada a sinais e sintomas prodrômicos como tonteira,
vertigem e náuseas.
b) Síncope e lipotímia são termos usados para a mesma situação clínica, onde em ambas o paciente apresenta perda de consciência.
c) A lipotímia se caracteriza por uma sensação de mal-estar, rubor, aumento da pressão arterial que poderá culminar numa crise
hipertensiva grave.
d) Nos casos de síncope vasovagal, o procedimento odontológico deverá ser interrompido assim que surgirem os sinais e sintomas e o
paciente colocado em posição sentada com as pernas mais baixas que a cabeça para ajudar no retorno venoso.
e) A síncope caracteriza situações nas quais ocorre uma perda repentina e momentânea da consciência, causada por uma rápida queda
do ﬂuxo sanguíneo e consequente queda da oxigenação cerebral.
36ª QUESTÃO
O tratamento de indivíduos acometidos pela doença periodontal baseia-se principalmente na eliminação da inﬂamação dos tecidos
gengivais, com alteração da microbiota periodontopatogênica, bem como dos fatores de risco envolvidos no desenvolvimento da
doença. Dessa forma, estaciona-se a progressão da doença, devolvendo saúde e função. Analise as aﬁrmativas abaixo e assinale a
alternativa CORRETA.
A terapia mecânica (raspagem e alisamento radicular) consiste nos procedimentos de raspagem supra e subgengival, com o uso
meticuloso de instrumentos manuais e/ou ultrassônicos para remoção de bioﬁlme, endotoxinas, cálculo e outros fatores locais de
retenção de bioﬁlme.
II- Tanto a instrumentação manual quanto a ultrassônica produzem os mesmos resultados clínicos em pacientes com periodontite
moderada ou avançada. As vantagens da utilização de instrumentos manuais são a redução no tempo de trabalho e a produção de
uma superfície rugosa e plana para diﬁcultar a adesão do bioﬁlme.
III- Os benefícios da raspagem e alisamento radicular se devem à desorganização do bioﬁlme e remoção de cálculo, resultando na
diminuição dos patógenos periodontais e no restabelecimento de uma microbiota compatível com saúde.
IV- Após a raspagem e alisamento radicular em sítios com profundidade de sondagem de 4 a 6 milímetros, o cirurgião-dentista deve
esperar uma redução média da profundidade de sondagem de aproximadamente 1 mm e um ganho de inserção clínica de
aproximadamente 0,5 mm.
I-

Estão CORRETAS:
a)
b)
c)
d)
e)

I e III apenas.
I e IV apenas.
I, II, III e IV.
II e III apenas.
I, III e IV apenas.

37ª QUESTÃO
Constitui infração ética, segundo o Código de Ética Odontológica:
a) Iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem o consentimento prévio do paciente ou do seu responsável legal,
mesmo em casos de urgência ou emergência.
b) Deixar de atender paciente que procure cuidados proﬁssionais em caso de urgência, quando não haja outro cirurgião-dentista em
condições de fazê-lo.
c) Negar, com justiﬁcativa verbal e escrita, colaboração técnica de emergência ou serviços proﬁssionais a colega.
d) Criticar erro técnico-cientíﬁco de colega presente e revelar, com justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do
exercício de sua proﬁssão.
e) A quebra do sigilo proﬁssional, diante da comunicação ao Conselho Regional e às autoridades sanitárias as condições de trabalho
indignas, inseguras e insalubres.
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38ª QUESTÃO
Durante a realização das exodontias simples, é possível que haja fratura do terço apical da raiz. Nesses casos, algumas medidas devem
ser implementadas para a remoção do fragmento da raiz que está no alvéolo. Nesse contexto, podemos aﬁrmar que
a) as forças apical e lateral excessivas auxiliam no deslocamento do fragmento radicular para fora do alvéolo e impedem que este se
desloque para dentro de outras estruturas anatômicas circunvizinhas.
b) raízes com hipercementoses ou dilacerações apicais contraindicam o uso da técnica cirúrgica a retalho. Elas devem ser
manipuladas apenas com movimentos que visem a luxação do ápice, com o auxílio de uma alavanca apical.
c) as primeiras tentativas devem ser para extrair o fragmento radicular pela técnica fechada, mas o cirurgião deve iniciar uma técnica
cirúrgica a retalho caso a técnica fechada não tenha sucesso imediato.
d) independentemente da área em que estiver o fragmento radicular e do caso a ser tratado, em todas as técnicas cirúrgicas a retalho, se
faz necessária a remoção do osso alveolar vestibular para alcançar sucesso cirúrgico e estético.
e) está contraindicada a manutenção do fragmento radicular no alvéolo, exceto quando o fragmento tiver até 10 mm de comprimento.
39ª QUESTÃO
Durante a confecção de restaurações com resinas compostas, sabe-se que a resistência de união ao esmalte dentário tem sido maior que
aquela obtida com a dentina. Isso se deve a vários fatores, dentre os quais podemos citar:
a)
b)
c)
d)
e)

Composição exclusivamente inorgânica da dentina.
Composição exclusivamente orgânica do esmalte dentário.
Composição mista da dentina e menor conteúdo mineral quando comparado ao esmalte dentário.
Maior umidade do esmalte dentário comparado à dentina.
Composição mista do esmalte e menor conteúdo mineral quando comparado à dentina.

40ª QUESTÃO
Para determinar a atividade de cárie, é importante que o proﬁssional tenha um bom conhecimento do processo de evolução dessa
doença e de meios que propiciem um exame clínico eﬁciente. Um adequado diagnóstico permitirá ao dentista uma abordagem mais
precisa, pois saberá o grau de comprometimento da estrutura dental afetada, principalmente, em relação à profundidade da lesão e a
possíveis reações do complexo dentinho-pulpar. Nessa perspectiva, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa CORRETA.
As lesões de cárie nas superfícies oclusais progridem às expensas das paredes laterais da entrada da ﬁssura oclusal e a perda
mineral do dente para o meio começa a ocorrer quando o pH baixa de 7,0 para 6,0 em função da presença ou não de ﬂúor na
cavidade bucal.
II- A cárie em superfícies proximais tem como localização preferencial a região mais cervical e para vestibular do ponto de contato
devido a um maior acúmulo de placa bacteriana nessas áreas.
III- A cárie radicular apresenta maior prevalência em pacientes idosos, pois fatores como a retração gengival com exposição da
superfície radicular ao meio bucal podem favorecer o acúmulo de placa bacteriana, exceto quando o cemento é exposto ao meio
bucal e atua como um fator protetor ao desenvolvimento da cárie.
IV- Do ponto de vista clínico, as cáries radiculares, quando cavitadas e em dentina, são rasas e largas, e muitas vezes, ditas com forma
de “pires”.
I-

Estão CORRETAS apenas:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II.
I e III.
II e IV.
III e IV.
I, II e IV.
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