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CONCURSO PÚBLICO 

CERRO LARGO/RS 
 

Cirurgião Dentista 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 
substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Legislação  
Conhecimentos Gerais  
Conhecimentos Específicos 

10 
06 
08 
16 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de 
respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a 
substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após duas horas contadas do efetivo início 
das provas. Ao candidato que sair antes de duas horas contadas do efetivo início das provas, será permitido copiar seu 
cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 

 
Quais produtos são feitos das árvores? 

 
 As árvores estão entre os seres vivos mais antigos da 
Terra: as primeiras surgiram há aproximadamente 1 bilhão 
de anos. Elas se adaptaram a diferentes condições e estão 
em todos os lugares, de cidades a florestas. E, além de 
serem essenciais para manter o ambiente da Terra, 
fornecem diversos produtos para a gente. 
 Quase tudo em uma árvore tem utilidade: elas nos dão 
alimentos, material para construção, substâncias para várias 
áreas da indústria e até o papel de livros e revistas. 
  Várias camadas formam a madeira que sustenta uma 
árvore. E cada pedaço tem substâncias diferentes, com 
aplicações variadas. A madeira é o produto principal das 
árvores, usado para fazer móveis e também nas construções 
de edifícios e casas. A celulose, extraída da polpa da 
madeira, serve para fazer papel, ________ e alguns tipos de 
colas. 
 A goma está presente em produtos que contêm 
borracha, como gomas de mascar, e a resina é aplicada na 
fabricação de vários tipos de sabão, ________ e adesivos. Já 
a seiva está nas famosas caldas doces que os canadenses e 
norte-americanos adoram comer com panquecas, e também 
dá origem a doces como marshmallows. 
 A casca é a parte exterior do tronco e protege a árvore 
de insetos, perda de água e bruscas mudanças de 
temperatura. E, ainda, pode ter uma utilidade especial: na 
espécie chamada sobreiro, a casca produz a ________, que 
forma rolhas de bebidas e quadros de aviso. 
 Com formatos variados, as folhas são parte essencial 
para a árvore fazer fotossíntese, produzir seu próprio 
alimento e gerar oxigênio para o ambiente. Para nós, a 
utilidade vai além, pois as folhas são ricas em fibras 
aplicadas na fabricação de produtos, como é o caso das 
cordas. 
 As flores possuem uma grande variedade de 
substâncias usadas em cosméticos e tratamentos de saúde. 
É o caso da flor da laranjeira, que rende óleos cheirosos, 
também usados como calmantes naturais. Limão, goiaba, 
manga e uma infinidade de frutos são consumidos do jeito 
que nascem nas árvores. Outros precisam de um preparo 
especial, mas quase sempre há alguma forma de aproveitá-
los: é o caso, do cacau, que dá origem ao chocolate. 

(Site: RecreioUol - adaptado.) 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) selofane |verniz |cortissa 
b) celofane |verniz |cortiça 
c) selofane |vernis | cortiça 
d) celofane | vernis |cortissa 
 

2) Sobre as classes gramaticais, em “Quase tudo em uma 
árvore tem utilidade.”, a palavra sublinhada é classificada 
como: 
 
a) Preposição. 
b) Substantivo. 
c) Pronome. 
d) Advérbio. 
 

3) Em conformidade com o texto, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Adaptando-se a diferentes condições e estando em alguns 

lugares apenas, as árvores estão entre os seres vivos mais 
antigos da Terra. 

b) A madeira, que não é o produto principal de uma árvore, 
é composta por várias camadas. 

c) As folhas, que possuem formatos variados, são parte 
essencial para a árvore fazer fotossíntese, produzir seu 
próprio alimento e gerar oxigênio para o ambiente.  

d) Todos os frutos precisam de um preparo especial para 
aproveitá-los, não sendo possível consumi-los do modo 
como nascem nas árvores. 

 

4) Em relação ao uso do acento indicativo de crase, assinalar 
a alternativa CORRETA: 
 
a) Estava disposto à conquistar a vaga. 
b) Vendi à prazo o relógio que ganhei. 
c) Eu me referi à diretora. 
d) Entregaram o prêmio à ela. 
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5) Em relação à acentuação, marcar C para as palavras 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Núncio. 
(_) Tireóide. 
(_) Dierése. 
 
a) C - C - E. 
b) C - E - E. 
c) E - E - C. 
d) E - C - E. 
 

6) Em relação ao significado das palavras homônimas, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(_) Cidra = fruto da cidreira. 
(_) Sidra = bebida preparada com suco fermentado de maçã. 
 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

7) Em relação à pontuação, marcar C para as sentenças 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Cheguei, pedi silêncio, comecei a aula. 
(_) Espero, sinceramente que nada lhe falte. 
(_) A ordem, meus amigos foi clara. 
 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

8) No período composto por subordinação “Embora 
estivesse cansada, continuou dançando.”, a oração 
sublinhada expressa ideia de: 
 
a) Comparação. 
b) Causa. 
c) Conformidade. 
d) Concessão. 
 

9) Em relação à concordância nominal, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Sala e quarto espaçosas. 
b) Sala e quarto espaçosos. 
c) Espaçosos sala e quarto. 
d) Espaçosas sala e quarto. 
 

10) Assinalar a alternativa em que ocorre metáfora: 
 
a) A vida é uma colcha de retalhos. 
b) O tique-taque do relógio irritava-o. 
c) A pele da moça era lisa como a seda. 
d) O corredor era veloz como um puma. 
   

LEGISLAÇÃO 

 
11) Considerando-se a Constituição Federal, sobre os 
direitos e deveres individuais e coletivos, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
A lei não excluirá da apreciação do Poder ________ lesão ou 
ameaça a direito. A lei não __________ o direito adquirido, o 
ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 
 
a) Judiciário | apoiará 
b) Legislativo | prejudicará 
c) Judiciário | prejudicará 
d) Legislativo | apoiará 
 

12) Segundo a Lei Orgânica do Município, compete ao 
Município, no exercício de sua autonomia, EXCETO: 
 
a) Conceder e permitir os serviços públicos locais e os que 

lhe sejam concernentes. 
b) Estabelecer servidões administrativas necessárias à 

realização de seus serviços. 
c) Estabelecer cultos religiosos ou igrejas.  
d) Fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos 

comerciais, industriais, de prestação de serviços e outros. 
 

13) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, no 
que se refere à saúde, é competência do Município, exercida 
através de órgão competente: 
 
I. A elaboração e a atualização da proposta orçamentária do 

Sistema Único de Saúde (SUS) para o Município. 
II. O planejamento e a execução das ações de controle do 

meio ambiente e do saneamento básico, no âmbito 
Estadual. 

III. A proposição de projetos de leis municipais que 
contribuem para a viabilização e a concretização do SUS 
no Município. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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14) Segundo a Lei Municipal nº 1.809/2004 - Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos do Município, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) A promoção, a readaptação e a recondução interrompem 

o exercício. 
b) É de dez dias o prazo para o servidor entrar em exercício, 

contados da data da posse. 
c) A posse dar-se-á no prazo de até quinze dias contados da 

data de publicação do ato de nomeação, sem 
prorrogação. 

d) A nomeação em caráter efetivo obedecerá à ordem de 
classificação obtida pelos candidatos no concurso público. 

 

15) De acordo a Lei Municipal nº 1.809/2004 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, recondução é 
o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente 
ocupado. A recondução decorrerá de: 
 
I. Falta de capacidade e eficiência no exercício de outro 

cargo de provimento efetivo. 
II. Reintegração do anterior ocupante. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

16) Em conformidade com a Lei Municipal nº 1.809/2004 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, é 
proibido ao servidor qualquer ação ou omissão capaz de 
comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir 
a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço 
ou causar dano à Administração Pública, especialmente: 
 
I. Opor resistência injustificada ao andamento de 

documento e processo ou execução de serviço.  
II. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de 

outrem, em detrimento da dignidade da função pública. 
III. Levar ao conhecimento da autoridade superior as 

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. 
IV. Manter, sob sua chefia imediata, cônjuge, companheiro 

ou parente até segundo grau civil, salvo se decorrente de 
nomeação por concurso público. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, II e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
  
  

CONHECIMENTOS GERAIS 

  
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa 
forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as 
barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão. 

 
17) A área da Biologia é extremamente importante, pois, 
conhecendo essas interações, pode-se entender os impactos 
ambientais e os desequilíbrios causados às populações de 
todos os seres vivos em decorrência da ação humana. Esse 
estudo possibilita, por exemplo, a elaboração de planos de 
preservação e a criação de medidas que diminuam o 
impacto da nossa existência para as próximas gerações.  

(Site: Biologia Net - adaptado.) 

 
Sobre os conceitos ecológicos, a biosfera pode ser 
caracterizada como: 
 
a) Conjunto de todos os ecossistemas da Terra, ou seja, de 

todas as formas de vida. Nessa faixa, encontram-se os 
gases oxigênio e nitrogênio, importantes para a vida.  

b) Região de transição entre duas ou mais 
comunidades/ecossistemas. Nessa área de transição, 
encontram-se muitas espécies e, consequentemente, 
grande número de nichos ecológicos. 

c) Total de necessidades e condições necessárias à 
sobrevivência de um organismo. É um espaço                     
n-dimensional, no sentido de que há uma infinidade de 
propriedades envolvidas. 

d) Área física na qual determinada comunidade vive. 
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18) Unicef: mortalidade infantil tem redução histórica no 
Brasil. Fundo celebra 30 anos da Convenção sobre Direitos 
da Criança. Conforme o Unicef, de 1990 a 2017 registrou-se 
“redução histórica” no total de mortes de crianças menores 
de um ano de idade. Em 2016, a mortalidade infantil subiu 
pela primeira vez em mais de 20 anos e ainda não voltou aos 
patamares de 2015, acendendo um sinal de alerta.  

(Site: Agência Brasil - adaptado.) 

 
Considerando-se o assunto da notícia acima, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. A queda nos índices de cobertura vacinal é porta de 

entrada para doenças que são consideradas erradicadas, 
como o sarampo. 

II. Os indicadores dos índices de mortalidade, 
historicamente, são menores entre as populações 
indígena, parda e negra, não tendo relação com a 
vulnerabilidade social. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

19) De acordo com as funcionalidades do Word 2010, em 
relação às teclas de atalho, analisar a sentença abaixo: 
 
O atalho Ctrl + T pode ser utilizado para aplicar formatação 
de sublinhado ao texto (1ª parte). O atalho Ctrl + N pode ser 
utilizado para recortar o texto (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

20) De acordo com as funcionalidades do Excel 2010, em 
relação às principais funções, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) A função DIAS é utilizada para retornar o número de dias 

entre duas datas. 
(_) A função PROC é utilizada para somar os valores nas 

células. 
(_) A função SE é utilizada para retornar um valor se uma 

condição for verdadeira e outro valor se for falsa. 
 
a) E - E - E. 
b) C - C - E. 
c) E - C - C. 
d) C - E - C. 
 

21) Sobre hardware e software, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) O Word é um exemplo de hardware. 
(_) A placa de vídeo de um computador é um exemplo de 

software. 
(_) O programa bloco de notas é um exemplo de software. 
 
a) C - E - C. 
b) E - C - E. 
c) E - E - C. 
d) C - C - E. 
 

22) Em certo restaurante, 8 garçons atendem um total de 
160 mesas em 5 horas de trabalho. Sendo assim, 
considerando-se o mesmo ritmo de trabalho, ao todo, 
quantas mesas 6 garçons atendem em 8 horas de trabalho? 
 
a) 192 
b) 196 
c) 198 
d) 200 
 

 

 

23) Quanto à lógica matemática, considere “p: Mateus é 
alto” e “q: Mateus é elegante”. Em relação a isso, numerar a 
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Mateus é alto e elegante. 
(2) Mateus é alto ou é baixo e elegante. 
(3) Mateus não é alto nem elegante. 
 
(_) p v (~ p ^ q) 
(_) p ^ q 
(_) ~ p ^ ~ q 
 
a) 2 - 1 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 1 - 3 - 2. 
d) 1 - 2 - 3. 
 

24) Certa carga com peso total de 500kg será distribuída em 
três compartimentos de maneira proporcional aos números 
4, 6 e 10. Sendo assim, qual a quantidade de carga que será 
colocada no compartimento correspondente ao número 10? 
 
a) 240kg 
b) 250kg 
c) 230kg 
d) 220kg 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
25) Segundo o Decreto nº 7.508/2011, sobre o 
planejamento da saúde, analisar os itens abaixo: 
 
I. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das 

necessidades de saúde e orientará o planejamento 
integrado dos entes federativos, contribuindo para o 
estabelecimento de metas de saúde. 

II. No planejamento, devem ser considerados os serviços e 
as ações prestados pela iniciativa privada, de forma 
complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor 
os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

26) Segundo a Lei nº 8.080/1990 - SUS, sobre os objetivos do 
Sistema Único de Saúde (SUS), marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 

determinantes da saúde. 
(_) Formulação de política de saúde destinada a promover, 

nos campos econômico e social, a saúde como direito 
fundamental. 

(_) Assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção e proteção da saúde, com a realização 
inspecionada de ações exclusivamente assistenciais. 

 
a) E - C - C. 
b) C - C - E. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

27) De acordo com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, sobre a igualdade e a não 
discriminação, analisar os itens abaixo: 
 
I. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, 
crueldade, opressão e tratamento desumano ou 
degradante. 

II. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, 
exceto para exercer o direito à família e à convivência 
familiar e comunitária. 

III. É dever de todos comunicar à autoridade competente 
qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da 
pessoa com deficiência. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 

28) De acordo com a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho 
em Serviços de Saúde, o trabalhador que realiza atividades 
em áreas onde existam fontes de radiações ionizantes deve: 
 

a) Permanecer nessas áreas o maior tempo possível para a 
realização do procedimento. 

b) Desconhecer os riscos radiológicos associados ao seu 
trabalho. 

c) Estar capacitado apenas inicialmente em proteção 
radiológica. 

d) Estar sob monitoração individual de dose de radiação 
ionizante, nos casos em que a exposição seja ocupacional. 

 

29) Em conformidade com o Código de Ética Profissional, em 
relação ao sigilo profissional, analisar a sentença abaixo: 
 

Constitui infração ética revelar, sem justa causa, fato sigiloso 
de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua 
profissão (1ª parte). Constitui quebra de sigilo profissional a 
declinação do tratamento empreendido, na cobrança judicial 
de honorários profissionais (2ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

30) Segundo o Guia de recomendações para o uso de 
fluoretos no Brasil, sobre a fluorose dentária, é CORRETO 
afirmar que: 
 

a) É o resultado da deficiência de flúor durante o 
desenvolvimento dental, que se manifesta como 
mudanças visíveis de opacidade do esmalte, devido a 
alterações no processo de mineralização. 

b) A forma leve causa apenas alterações estéticas, enquanto 
a fluorose moderada e severa é caracterizada por 
manchas amarelas ou marrons no esmalte, apresentando 
repercussões estéticas, morfológicas e funcionais. 

c) O uso de dentifrícios fluoretados para crianças pequenas 
deve ser limitado à frequência de escovação, cinco vezes 
por dia, com uma quantidade de 30g de dentifrício.  

d) O aleitamento materno é um fator de risco para o 
desenvolvimento de fluorose dentária, sendo indicado o 
uso de fórmulas infantis. 

 

31) De acordo com Controle de Infecções e a Prática 
Odontológica em tempos de AIDS, sobre as manifestações 
bucais de etiologia infecciosa, são exemplos de infecções 
bacterianas:  
 

a) Eritema gengival linear, periodontite ulcerativa 
necrotizante e gengivite ulcerativa necrotizante. 

b) Candidíase e queilite angular. 
c) Leucoplasia pilosa, herpes simples, papiloma vírus 

humano e molusco contagioso. 
d) Gengivite ulcerativa necrotizante, papiloma vírus humano 

e molusco contagioso. 
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32) De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 17 - 
Saúde Bucal, na equipe de saúde bucal, é uma competência 
exclusiva do Cirurgião-Dentista: 
 
I. Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil 

epidemiológico para o planejamento e a programação em 
saúde bucal. 

II. Coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos 
equipamentos odontológicos. 

III. Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a 
outros níveis de assistência, mantendo sua 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o 
segmento do tratamento. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

33) Considerando-se os fatores relacionados à dificuldade 
em uma cirurgia de dente impactado, numerar a 2ª coluna 
de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Fatores que tornam a cirurgia de impactação menos 

difícil. 
(2) Fatores que tornam a cirurgia de impactação mais difícil. 
 
(_) Posição mesioangular. 
(_) Posição distoangular. 
(_) Ligamento periodontal grande. 
(_) Contato com o segundo molar. 
(_) Impactação de tecido mole. 
(_) Próximo ao canal alveolar inferior. 
 
a) 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1. 
b) 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2. 
c) 1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 2. 
d) 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1. 
 

34) De acordo com LINDHE, assinalar a alternativa que 
apresenta o diagnóstico diferencial mais importante da 
gengivite ulcerativa necrosante (GUN):  
 
a) Gengivoestomatite herpética primária. 
b) Gengivoestomatite atípica. 
c) Gengivite granulomatosa. 
d) Gengivite descamativa. 
 

35) O mecanismo pelo qual os íons sódio ganham entrada ao 
axoplasma do nervo, iniciando, assim, um potencial de ação, 
é alterado por anestésicos locais. A membrana nervosa 
continua em um estado polarizado, porque os movimentos 
iônicos responsáveis pelo potencial de ação deixam de se 
desenvolver. Como o potencial elétrico da membrana 
permanece inalterado, as correntes locais não se 
desenvolvem, e o mecanismo autoperpetuante de 
propagação de impulsos é paralisado. Um impulso que 
chega a um segmento nervoso bloqueado é parado, porque 
não é capaz de liberar a energia necessária para continuar a 
sua propagação. Assinalar a alternativa que apresenta a 
denominação do bloqueio nervoso produzido por 
anestésicos locais: 
 
a) Bloqueio nervoso não despolarizante. 
b) Bloqueio nervoso despolarizante. 
c) Bloqueio dos canais de cálcio e potássio. 
d) Despolarização da membrana do nervo.  
 

36) Sobre a anquiloglossia, assinalar a alternativa CORRETA: 
  
a) Anquiloglossia deve ser tratada através de frenectomia 

em recém-nascidos, por isso, o teste da linguinha é 
indispensável após o nascimento. 

b) A cirurgia para correção da anquiloglossia deve ser 
realizada antes dos quatro ou cinco anos de idade para 
estimular o crescimento correto e permitir amamentação 
adequada. 

c) Poucos casos de remissão da anquiloglossia sem 
intervenção cirúrgica existem, portanto, quanto mais 
precoce for o tratamento, melhor será o desenvolvimento 
da fonação e deglutição. 

d) Como a maioria dos casos de anquiloglossia causa pouco 
ou nenhum problema clínico, não há necessidade de 
tratamento. 

 

37) De acordo com MARCHINI e SANTOS, sobre o bruxismo, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(_) É uma alteração do funcionamento normal que acomete 

o sistema mastigatório durante o sono, fazendo com que 
o portador, adormecido, ranja e/ou aperte os dentes 
inferiores contra os dentes superiores. 

(_) Uma de suas consequências decorre do contato direto 
entre as superfícies dentárias em atrição por longos 
períodos, fato que não ocorre durante a mastigação. 

(_) Sua incidência tende a aumentar com o avançar da idade, 
sendo mais frequente em idosos. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - E - C. 
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38) Dor é problema comum a todas as áreas da odontologia. 
A dor aguda em odontologia provém de dentina exposta ou 
de inflamação. A dor crônica, que persiste após a suposta 
cura do processo, é menos frequente nessa área. Sobre esse 
assunto, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A dor crônica é desencadeada por estímulos como ar, frio 

e presença de açúcares, e postula-se que o movimento de 
fluidos nos túbulos dentinais estimula as fibras 
nociceptivas, gerando a dor. 

b) A dor orofacial crônica constitui um desafio diagnóstico e 
terapêutico, podendo estar associada a doenças locais, 
sistêmicas ou psicogênicas. Não há tratamento curativo, 
mas alguns medicamentos podem ajudar 
sintomaticamente. Geralmente, aceita-se haver uma 
relação entre dor e depressão. 

c) Dores leves são geralmente tratadas com medicamentos 
opioides, enquanto dores moderadas geralmente exigem 
associação de opioides e não opioides. 

d) A dor pode ser mais adequadamente definida pela 
atividade do sistema nervoso aferente, induzida por 
estímulos nocivos exógenos ou endógenos. 

 

39) Em conformidade com CARRANZA et al., sobre o 
tratamento de doença periodontal, analisar a sentença 
abaixo: 
 
O conceito do tratamento total é baseado na eliminação da 
inflamação gengival e dos fatores que levaram a isso 
(1ª parte). O tratamento total requer consideração de 
aspectos sistêmicos, incluindo a possibilidade de interação 
da doença periodontal com outras doenças, adjuntos 
sistêmicos ao tratamento local e precauções especiais no 
manejo do paciente com problemas sistêmicos (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

40) Em conformidade com ANDRADE, sobre a importância 
da consulta odontológica inicial, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) A anamnese não faz parte da consulta odontológica 

inicial, que tem por objetivo colher informações para 
formar uma ou mais hipóteses diagnósticas. 

(_) A anamnese permite que o cirurgião-dentista comece a 
delinear o perfil do paciente que será tratado sob sua 
responsabilidade profissional.  

(_) Quando não for possível determinar a significância clínica 
de uma ou mais anormalidades, é vedada a troca de 
informações com o médico que trata do paciente. 

 
a) E - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) C - E - C. 
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