
Instruções

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

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

Para fazer a prova você usará:

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

Verifique, no caderno de prova, se:

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

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

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

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

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

 � Não destaque folhas da prova.

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

6 de fevereiro

15h30 às 18h30

35 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

Município de Guatambu
Concurso Público • Edital 001/2021
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Língua Portuguesa 5 questões

Leia o texto de Luís Fernando Veríssimo.

Foi numa festa de família, dessas de fim de ano. Já que 
o bisavô estava morre não morre, decidiram tirar uma 
fotografia de toda a família reunida, talvez pela última 
vez.

A bisa e o bisa sentados, filhos, filhas, noras, genros 
e netos em volta, bisnetos na frente, esparramados 
pelo chão. Castelo, o dono da câmara, comandou a 
pose, depois tirou o olho do visor e ofereceu a câmara 
a quem ia tirar a fotografia. Mas quem ia tirar a foto-
grafia? – Tira você mesmo, ué. – Ah, é? E eu não saio na 
foto?

O Castelo era o genro mais velho. O primeiro genro. 
O que sustentava os velhos. Tinha que estar na foto-
grafia. – Tiro eu - disse o marido da Bitinha. – Você fica 
aqui - comandou a Bitinha. Havia uma certa resistência 
ao marido da Bitinha na família. A Bitinha, orgulhosa, 
insistia para que o marido reagisse. “Não deixa eles te 
humilharem, Mário Cesar”, dizia sempre. O Mário Cesar 
ficou firme onde estava, do lado da mulher.

A própria Bitinha fez a sugestão maldosa: – Acho que 
quem deve tirar é o Dudu… O Dudu era o filho mais 
novo de Andradina, uma das noras, casada com o Luiz 
Olavo. Havia a suspeita, nunca claramente anunciada, 
de que não fosse filho do Luiz Olavo. O Dudu se pron-
tificou a tirar a fotografia, mas a Andradina segurou o 
filho. – Só faltava essa, o Dudu não sai.

E agora? – Pô, Castelo. Você disse que essa câmara só 
faltava falar. E não tem nem timer!

O Castelo impávido. Tinham ciúmes dele. Porque ele 
tinha um Santana do ano. Porque comprara a câmara 
num duty free da Europa. Aliás, o apelido dele entre os 
outros era “Dutifri”, mas ele não sabia.

– Revezamento - sugeriu alguém. – Cada genro bate 
uma foto em que ele não aparece, e… A ideia foi 
sepultada em protestos. Tinha que ser toda a família 
reunida em volta da bisa. Foi quando o próprio bisa 
se ergueu, caminhou decididamente até o Castelo e 
arrancou a câmara da sua mão. – Dá aqui. – Mas seu 
Domício… – Vai pra lá e fica quieto. – Papai, o senhor 
tem que sair na foto. Senão não tem sentido! – Eu fico 
implícito - disse o velho, já com o olho no visor. E antes 
que houvesse mais protestos, acionou a câmara, tirou 
a foto e foi dormir.

1. Analise as afirmativas abaixo, tomando por base o 
texto.

1. O texto mostra uma situação típica de família 
de classe abastada.

2. No texto, percebem-se, nos personagens, 
alguns sentimentos como inveja, orgulho e 
ciúme.

3. Há, no texto, uma crítica velada às relações 
familiares.

4. A foto seria tirada para cumprir um ritual 
natalino.

5. O casal idoso considerava relevante o registro 
de toda a família.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

2. Considerando as frases retiradas do texto:

1. “Não deixa eles te humilharem, Mário Cesar”, 
dizia sempre.

2. O Mário Cesar ficou firme onde estava, do 
lado da mulher.

Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Em 1, as duas vírgulas usadas são optativas.
b. Check-square Em 1, o substantivo próprio é vocativo e em 2 é 

sujeito.
c. SQUARE As duas frases são períodos simples.
d. SQUARE A palavra “firme” em 2 é objeto direto de “ficar”.
e. SQUARE Nas duas vezes em que aparece o nome Mário 

César, ele desempenha a mesma função sintá-
tica: sujeito simples.
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3. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A última frase do texto é um período composto 
por três orações.

b. SQUARE Na frase: “Caminhou decididamente até o Cas-
telo”, temos um verbo transitivo direto, quanto 
à sua predicação.

c. SQUARE Na frase: “A própria Bitinha fez a sugestão mal-
dosa”, a palavra “maldosa” é um substantivo 
comum e se refere à palavra “sugestão” e tam-
bém a “Bitinha”.

d. Check-square A frase “Tiro eu, a foto” e “Tiras tu, a foto”, são 
idênticas quanto à estrutura e há nelas uma 
inversão do termo essencial: o sujeito, repre-
sentado por um pronome pessoal do caso reto.

e. SQUARE Na frase: “E antes que houvesse mais protestos.”, 
o verbo “haver” pode ser trocado por “existir” 
sem prejuízo de sentido e de acordo com a nor-
ma-padrão, assim: “E antes que existisse mais 
protestos.”

4. Analise as frases abaixo:

1. Minha namorada cheira à flor!  
Cheira a flor, minha namorada.

2. Não quero você aqui! Não, quero você aqui!
3. Todos nós, tiramos fotos em família! Todos nós, 

de vez em quando, tiramos fotos em família!
4. Fiz alusão àquela família, registrada naquela 

foto. Olhei àquela família, registrada naquela 
foto.

5. Chegarei às 14 horas em ponto, espere-me! 
Chegarei até as 14 horas em ponto, não me 
espere antes!

Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Em 1, uma das frases tem o uso indevido da 
crase. Também a ordem de um termo sintático 
está invertida na segunda delas.

b. SQUARE Na segunda frase posta em 2, o uso da vírgula 
é optativo e ambas as frases têm o mesmo 
sentido.

c. SQUARE As frases postas em 3 apresentam correto uso 
da vírgula, embora a vírgula colocada na pri-
meira delas seja optativa.

d. SQUARE As frases postas em 4 estão corretas, há apenas 
uma troca de verbos que não prejudica o seu 
entendimento.

e. Check-square As frases postas em 5 estão corretas quanto ao 
uso da crase e da colocação pronominal.

5. Preencha as lacunas das frases com o que está 
colocado entre parênteses.

 � Informei      (aos/os) professores sobre o 
possível concurso para efetivos. 

 � Mora    (à/na) Rua das Torres e prefere ônibus  
       (a/do que) carro particular para  
ir     (no/ao) centro da cidade.

 � Gostaria de pedir peixe e carne bem          
(passada/passados).

 � Maria estava       (meio/meia) cansada, 
tomou apenas       (meio/meia) xícara  
de chá e foi dormir, dizendo           
(obrigado/obrigada) ao seu pai que       
(a/lhe) olhava com carinho.

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

a. SQUARE os • à • do que • ao • passada • meio •  
meia • obrigado • a

b. Check-square os • na • a • ao • passada • meio •  
meia • obrigada • a

c. SQUARE aos • à • do que • no • passados • meio •  
meia • obrigado • lhe

d. SQUARE aos • na • a • ao • passados • meia •  
meia • obrigado • lhe

e. SQUARE aos • na • a • ao • passada • meio •  
meia • obrigada • a

Conhecimentos históricos, geográficos, 
econômicos, sociais e culturais 5 questões

6. Milhares de pessoas em todo o mundo, fugindo 
das guerras, das perseguições políticas ou vítimas de 
cataclismos naturais, buscam recomeçar a sua vida em 
um novo país.

Assinale a alternativa que indica países de onde vie-
ram os maiores grupos de refugiados para o Brasil, nos 
últimos 10 anos.

a. SQUARE Israel • Kosovo • Irlanda
b. SQUARE Palestina • Zaire • Ucrânia
c. SQUARE Estados Unidos • Venezuela • Haiti
d. SQUARE Grécia • Angola • Cabo Verde
e. Check-square Síria • Venezuela • Haiti
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9. Analise as afirmativas abaixo:

1. Os impactos causados pela ação do homem 
no mundo estão diminuindo a cada dia, pela 
conscientização das pessoas, de que é preciso 
salvar o planeta.

2. Grande parte das florestas tropicais do pla-
neta foram destruídas.

3. As reservas de água potável estão sendo con-
taminadas por agentes químicos.

4. A emissão excessiva de carbono está ligada 
ao aquecimento terrestre e às mudanças 
climáticas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

10. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE No mundo, existem 4 continentes e uma 
grande ilha chamada Austrália.

b. SQUARE No mundo, existem 5 continentes. O Brasil  
está localizado no continente americano.

c. SQUARE No mundo, existem 5 continentes. O Brasil está 
localizado no continente ibero-americano.

d. SQUARE No mundo, existem 6 continentes. O Brasil está 
localizado no continente latino-americano.

e. Check-square No mundo, existem 6 continentes. O Brasil  
está localizado no continente americano.

Noções de Informática 5 questões

11. Qual o nome da solução de computação em 
nuvem da AWS que permite a configuração, operação 
e escalonamento de um banco de dados relacional na 
nuvem para uso em aplicativos?

a. SQUARE AWS DB
b. SQUARE RDB AWS
c. Check-square Amazon RDS
d. SQUARE Amazon SNS
e. SQUARE Amazon DynamicDB

7. Assinale a alternativa correta a respeito da História 
de Guatambu.

a. SQUARE O Município de Caxambu foi criado pelos revol-
tosos federalistas que o desmembraram do 
Município de Chapecó.

b. Check-square Nos primeiros anos do século 20, a pequena 
comunidade, que deu origem à atual Caxambu, 
se desenvolveu graças à extração da madeira e 
à agricultura de subsistência.

c. SQUARE No final do século XIX instalou-se no Município 
a serraria Porto Chalana. Seus trabalhadores, na 
maioria escravos fugidos, foram os nossos pri-
meiros colonizadores.

d. SQUARE Um grupo de colonos alemães, liderados por 
Hermann Otto Blumenau, fugindo às enchen-
tes do Vale do Itajai, estabeleceu-se em Porto 
Chalana no início do século 19. Foram nossos 
primeiros habitantes europeus.

e. SQUARE Faxinal dos Guedes foi o primeiro nome do 
nosso município que, em 1961, recebeu o 
nome de Lauro Muller.

8. Analise as afirmativas abaixo sobre o Rio Amazonas.

1. Sua bacia hidrográfica abrange cerca de 7 paí-
ses da América do Sul: Brasil, Peru, Colômbia, 
Bolívia, Equador, Venezuela e Chile.

2. Quando chega ao Brasil recebe o nome de 
Solimões, que, ao encontrar com o Rio Negro, 
se torna o Rio Amazonas.

3. É considerado o segundo rio mais extenso do 
mundo, perdendo apenas para o Rio Jordão 
no Egito.

4. Deságua no Oceano Atlântico, localizado 
entre os estados do Pará e Amapá.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
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12. Qual o nome da ferramenta de linha de comando 
para aferir informações sobre a rede em um sistema 
operacional Windows 10?

a. Check-square ipconfig
b. SQUARE ifconfig
c. SQUARE ipinfo
d. SQUARE netinfo
e. SQUARE netconfig

13. Que tipos de arquivo podem ser utilizados para 
adicionar uma assinatura a partir de um arquivo 
utilizando o software de correio eletrônico Mozilla 
ThunderBird?

1. Texto
2. HTML
3. XML
4. Imagem

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

14. Assinale a alternativa que contém a sintaxe cor-
reta para realizar uma busca no Google de cadeira 
com preços entre 100 e 300.

a. SQUARE cadeira [100..300]
b. SQUARE cadeira {100-300}
c. Check-square cadeira $100..$300
d. SQUARE cadeira [$100..$300]
e. SQUARE cadeira {$100-$300}

15. Para criar uma apresentação do PowerPoint a 
partir de um conjunto de fotografias, de modo que 
cada fotografia seja disposta em um slide, com opções 
como moldura e ajuste do layout da fotografia em 
cada slide, deve-se acionar a opção:

a. Check-square Inserir  Album de Fotografias
b. SQUARE Inserir  Imagens do Estoque   

Transformar em Album
c. SQUARE Arquivo  Novo  Apresentação   

A partir de fotografias
d. SQUARE Arquivo  Novo  Apresentação de Fotografias
e. SQUARE Arquivo  Novo  Criar Album de Fotografias

Raciocínio Lógico 5 questões

16. Para ir da cidade A para a cidade B, existem 6 
caminhos, dos quais 2 são asfaltados e os outros são 
de estrada de chão. Para ir da cidade B para C, existem 
5 caminhos, dos quais 3 são asfaltados e os outros são 
de estrada de chão.

Desta forma, ao escolher aleatoriamente um caminho 
da cidade A para a cidade C, passando por B (e usando 
somente os caminhos mencionados), a probabilidade 
de o caminho escolhido conter apenas estradas asfal-
tadas é:

a. SQUARE Maior que 27%.
b. SQUARE Maior que 25% e menor que 27%.
c. SQUARE Maior que 23% e menor que 25%.
d. SQUARE Maior que 21% e menor que 23%.
e. Check-square Menor que 21%.

17. Para uma ceia de final de ano, um restaurante 
dispõe de 6 opções de entradas, 5 opções de prato 
principal e 8 opções de sobremesa. Uma pessoa quer 
montar uma ceia contendo 3 entradas distintas, 2 pra-
tos principais distintos e 4 sobremesas distintas.

De quantas maneiras diferentes esta pessoa pode 
montar a referida ceia?

a. Check-square Mais de 14.000
b. SQUARE Mais de 12.000 e menos de 13.000
c. SQUARE Mais de 11.000 e menos de 12.000
d. SQUARE Mais de 10.000 e menos de 11.000
e. SQUARE Menos de 10.000

18. Doze colegas (entre eles Rafael e Bruno) vão jogar 
uma partida de futebol. Para isto, devem formar dois 
times de 6 jogadores cada time. Porém, Rafael e Bruno 
devem ficar em times diferentes.

Levando as informações acima em consideração, 
de quantas formas distintas os times podem ser 
formados?

a. SQUARE Mais de 270
b. SQUARE Mais de 260 e menos de 270
c. Check-square Mais de 250 e menos de 260
d. SQUARE Mais de 240 e menos de 250
e. SQUARE Menos de 240
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19. Em um grupo de 40 pessoas, todos falam inglês 
ou alemão. Sabe-se também que 15 falam inglês e 
35 falam alemão.

Escolhendo-se ao acaso uma pessoa neste grupo, a pro-
babilidade de que esta pessoa fale inglês e alemão é:

a. SQUARE Maior que 30%.
b. SQUARE Maior que 28% e menor que 30%.
c. SQUARE Maior que 26% e menor que 28%.
d. Check-square Maior que 24% e menor que 26%.
e. SQUARE Menor que 24%.

20. Assinale a alternativa que representa uma sen-
tença logicamente equivalente à afirmação “Se João é 
ágil ou Laura é calma, então Maria não é observadora 
e Camilo é pacato”.

a. SQUARE Se Maria não é observadora e Camilo é pacato, 
então João não é ágil e Laura não é calma.

b. SQUARE Se João não é ágil ou Laura não é calma, então 
Maria é observadora e Camilo não é pacato.

c. Check-square Se Maria é observadora ou Camilo não é pacato, 
então João não é ágil e Laura não é calma.

d. SQUARE Se João não é ágil e Laura não é calma, então 
Maria não é observadora e Camilo é pacato.

e. SQUARE Se Maria é observadora ou Camilo é pacato, 
então João não é ágil ou Laura não é calma.

Conhecimentos Específicos 15 questões

21. Assinale a alternativa correta sobre as vias de 
administração de medicamentos e a prescrição dos 
mesmos.

a. SQUARE São exemplos de via parenteral os comprimi-
dos sublinguais e os supositórios.

b. Check-square O medicamento é considerado de uso interno 
somente quando for deglutido.

c. SQUARE As vias denominadas enterais são as vias onde 
há contato com o sistema gastrintestinal, sendo 
sempre vias de uso interno.

d. SQUARE Quando não há interação com o sistema gas-
trintestinal, denomina-se via enteral e deve-se 
escrever que são medicamentos de uso externo.

e. SQUARE São formas farmacêuticas de uso interno os 
comprimidos sublinguais, os supositórios e os 
enxaguatórios orais.

22. A anestesia local foi definida por Stanley Malamed 
como a perda da sensibilidade em uma área circuns-
crita do corpo, causada pela depressão da excitação 
das terminações nervosas ou pela inibição do pro-
cesso de condução dos nervos periféricos.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. SQUARE São exemplos de anestésicos locais do tipo 
amida a articaína e a mepivacaína. Já a bupiva-
caína e a prilocaína são ésteres.

b. SQUARE Dentre as desvantagens da anestesia local, em 
comparação com a anestesia geral, pode-se 
citar a pouca alteração da fisiologia normal e o 
medo do paciente.

c. SQUARE Um anestésico local ideal deve ser transitório, 
irreversível, ter altos períodos de latência e 
sofrer biotransformação lenta no organismo.

d. Check-square A concentração no local de ação, a vasculari-
zação do tecido infiltrado e a capacidade de 
excreção são fatores que influenciam o efeito 
dos anestésicos locais.

e. SQUARE Os anestésicos locais que não apresentam a 
porção hidrofílica não são adequados para 
injeção, pois não se difundem pelos tecidos. É o 
caso, por exemplo, da lidocaína, que só tem sua 
aplicação para uso tópico.

23. Assinale a alternativa correta sobre a anatomia 
dos tecidos periodontais e a mucosa oral.

a. SQUARE A gengiva é parte da mucosa oral especializada 
e cobre o processo alveolar e a porção cervical 
dos dentes.

b. SQUARE A gengiva livre saudável apresenta normal-
mente cor rósea, superfície brilhosa e consis-
tência mole.

c. SQUARE A gengiva inserida é delimitada, no sentido 
apical, pelo sulco gengival livre e estende-se 
no sentido coronal, até a linha mucogengival, 
onde se torna contínua com a mucosa alveolar.

d. SQUARE A mucosa alveolar de revestimento está firme-
mente inserida no osso alveolar e no cemento 
subjacente por meio de fibras do tecido con-
juntivo e, portanto, é comparativamente imóvel 
em relação aos tecidos subjacentes.

e. Check-square Não existe linha mucogengival no palato, uma 
vez que o palato duro e o processo alveolar 
da maxila são revestidos pelo mesmo tipo de 
mucosa mastigatória.
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24. Assinale a alternativa correta sobre as glândulas 
salivares maiores:

a. Check-square Na glândula parótida, o ducto excretor termi-
nal da glândula, chamado ducto de Stenon, 
abre-se na cavidade oral na altura do segundo 
molar superior.

b. SQUARE Os quatro pares de glândulas salivares maiores 
estão localizados fora da cavidade oral propria-
mente dita, para onde enviam sua secreção 
através de grandes ductos excretores.

c. SQUARE A glândula sublingual está intimamente rela-
cionada com os músculos milo-hioide e pteri-
góideo medial e com ramos da artéria e da veia 
faciais. O ducto excretor terminal da glândula 
submandibular, chamado de Wharton, abre-se 
no assoalho da cavidade oral.

d. SQUARE A glândula submandibular é predominante-
mente mucosa, com semiluas serosas. Já a glân-
dula sublingual é mista, onde predominam as 
unidades secretoras serosas a mucosas.

e. SQUARE A unidade funcional das glândulas salivares, 
denominada adenômero, é constituída pelas 
unidades secretoras terminais, ao redor das 
quais o estroma é muito pouco desenvolvido 
ou ausente.

25. A odontogênese segue um processo similar em 
todos os dentes, apesar de cada dente se desenvolver 
como uma estrutura independente.

Analise as afirmativas abaixo sobre esse processo.

1. A fase de capuz representa o verdadeiro início 
da formação de cada dente.

2. O germe dentário é constituído pelo órgão do 
esmalte e pela papila dentária.

3. O folículo dentário rodeia completamente o 
germe dentário.

4. Os processos de morfogênese e diferenciação 
celular iniciam-se na fase campânula.

5. A amelogênese inicia-se antes da 
dentinogênese.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

26. Os profissionais de saúde bucal estão sujeitos 
ao risco de acidentes ocupacionais. Nestes casos, o 
conhecimento da conduta correta a ser tomada é 
fundamental.

Sobre a conduta após exposição a material biológico, 
assinale a alternativa correta.

a. Check-square No local do ferimento, o uso de antissépticos 
tópicos, como o álcool 70%, pode ser adotado. 
No entanto, não é recomendada a utilização de 
agentes cáusticos ou injeção de antissépticos.

b. SQUARE Nos casos de acidentes com alto risco para 
Hepatite B, a quimioprofilaxia anti-HBV deve 
ser iniciada, no máximo, até duas horas após o 
acidente.

c. SQUARE Após o acidente, o ferimento deve ser lavado 
exaustivamente com água e sabão, e deve ser 
provocado maior sangramento do local ferido 
e aumento da área lesada, a fim de minimizar a 
exposição ao material infectante.

d. SQUARE Se durante o acompanhamento de uma expo-
sição a material biológico ocorrer um novo 
acidente ocupacional, não há necessidade de 
submeter-se a um novo protocolo.

e. SQUARE Em casos de paciente-fonte positivo para HIV, 
o tratamento correto consiste em fazer imuno-
globulina (Centro de Referência de Imunobioló-
gico) e iniciar vacinação.

27. As coleções líquidas consistem em aumentos 
de volumes da superfície da mucosa com conteúdo 
líquido e podem ser agrupadas de acordo com seu 
tamanho.

Uma elevação circunscrita de tamanho inferior a 3 mm, 
habitualmente observada em quadros de infecções 
virais, como herpes simples, é corretamente conhe-
cida como:

a. SQUARE Bolha.
b. SQUARE Úlcera.
c. SQUARE Pápula.
d. Check-square Vesícula.
e. SQUARE Nódulo.
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30. Assinale a alternativa correta sobre as facetas 
estéticas em dentística operatória.

a. Check-square O preparo de facetas diretas e indiretas é seme-
lhante, mas a profundidade desse preparo 
pode variar bastante. Alguns fatores podem 
influenciar esse preparo, como altura da linha 
de sorriso e inclinação do dente no arco.

b. SQUARE As facetas estéticas podem ser diretas, quando 
confeccionadas em consultório empregando 
resinas compostas, ou diretas, quando confec-
cionadas em laboratório empregando cerâmi-
cas ou resinas compostas para posterior cimen-
tação em boca.

c. SQUARE As facetas diretas cerâmicas, quando bem indi-
cadas, podem ter um preparo tão conservador 
quanto o das facetas indiretas e apresentam 
a vantagem de serem mais resistentes à abra-
são e ao manchamento.

d. SQUARE Na técnica de preparo com redução incisal, após 
a redução da incisal deve-se avaliar a espessura 
da borda incisal remanescente. Caso seja maior 
do que 2,0 mm, recomenda-se uma terminação 
palatina em chanfrado e caso a espessura seja 
de 2,0 mm, indica-se uma terminação reta.

e. SQUARE Em dentes com escurecimento acentuado da 
estrutura dentária é comum que se realizem 
preparos menos invasivos, mas nunca se indica 
a redução incisal.

31. Assinale a alternativa que apresenta somente 
princípios norteadores das ações na perspectiva do 
cuidado em saúde bucal descritos nas Diretrizes da 
Política Nacional de Saúde Bucal.

a. SQUARE Ações de Promoção e Prevenção de Saúde, 
Educação em Saúde e Fluoretação das Águas.

b. Check-square Gestão Participativa, Ética, Acesso, Acolhimento, 
Vínculo e Responsabilidade profissional.

c. SQUARE Intersetorialidade, Integralidade de Atenção, 
Multiprofissionalismo e Interdisciplinariedade.

d. SQUARE Intersetorialidade, Ampliação e Qualifica-
ção da Assistência, Condições de Trabalho e 
Parâmetros.

e. SQUARE Prevenção e Controle do Câncer Bucal, 
Aplicação Tópica de Flúor e Escovação 
Superviosonada.

28. Assinale a alternativa correta sobre o desenvol-
vimento da oclusão e a classificação e etiologia das 
maloclusões.

a. SQUARE Em número de 20, os dentes decíduos nos 
meninos são maiores quando comparados aos 
das meninas, principalmente os caninos. As 
anomalias de número são vistas com maior fre-
quência na dentição decídua, sendo mais raros 
os casos de dentes congenitamente ausentes 
na dentição permanente.

b. SQUARE Segundo Angle, a Classe I, conhecida também 
como Normoclusão, é definida como a malo-
clusão em que a posição mesiodistal dos arcos 
dentários encontra-se normal.

c. SQUARE Os primeiros molares permanentes são guiados 
pela superfície distal dos segundos molares 
decíduos. Assim, pacientes portadores de 
degrau distal sempre evoluem para relação 
molar de Classe III. Por outro lado, quando o 
paciente possui degrau mesial, tende a desen-
volver uma oclusão de Classe II.

d. SQUARE A distoclusão ou Classe II de Angle é definida 
como a relação anormal dos arcos dentários 
em que os dentes superiores ocluem em uma 
relação distal em relação aos inferiores. O sulco 
mesiovestibular do primeiro molar inferior 
encontra-se distalizado em relação à cúspide 
mesiovestibular do primeiro molar superior.

e. Check-square A fase da dentadura mista pode ser dividida em 
três períodos distintos. Dois deles são caracte-
rizados pela irrupção ativa, chamados de pri-
meiro e segundo períodos transitórios da den-
tadura mista. Esses períodos são intercalados 
por um período de calmaria clínica, mas com 
intensa atividade irruptiva intraóssea, denomi-
nado período intertransitório.

29. O processo de envelhecimento pode levar a inú-
meras alterações. Dentre elas, pode-se citar a altera-
ção na sensibilidade gustativa.

Quando há diminuição da função do gosto para um 
ou mais dos quatro tipos de sabores básicos, essa 
alteração recebe corretamente o nome de:

a. SQUARE Ageusia.
b. SQUARE Disgeusia.
c. Check-square Hipogeusia.
d. SQUARE Monogeusia.
e. SQUARE Normogeusia.
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33. Assinale a alternativa correta sobre a morfologia 
geral dos dentes permanentes.

a. SQUARE O ponto pelo qual um dente contata o seu 
antagonista, seja na face mesial como na face 
distal, é conhecido como ponto de contato. 
Com o tempo, geralmente devido ao atrito 
entre as faces proximais do dente, causado 
durante os movimentos do dente no alvéolo, 
tais pontos de contato tornam-se menores.

b. SQUARE A base da cúspide corresponde à sua porção 
mais proeminente, onde há a convergência 
das vertentes e margens. O ápice da cúspide 
é quadrangular, porém é apenas virtual, pois 
continua com o restante da estrutura da coroa.

c. SQUARE Quanto ao tamanho relativo das raízes dos den-
tes, em geral elas apresentam a metade do com-
primento da coroa do dente, exceto os caninos 
superiores que são os dentes mais compridos 
da arcada e, portanto, podem apresentar o com-
primento da raiz maior que o dobro da coroa.

d. SQUARE Os tubérculos são elevações comparáveis às 
cúspides, porém menores e com diferentes 
localizações. O tubérculo de Carabelli está loca-
lizado na face lingual da cúspide mesiolingual 
dos molares inferiores, principalmente no pri-
meiro molar inferior.

e. Check-square Na coroa dos dentes, os sulcos principais são 
aqueles que separam as cúspides entre si. Exis-
tem sulcos principais de direção mesiodistal, 
que separam as cúspides vestibulares das lin-
guais, e de direção vestibulolingual, que sepa-
ram as cúspides mesiais das distais.

32. A exodontia é o procedimento cirúrgico oral 
menor, mais corriqueiro na prática odontológica.

Assinale a alternativa correta em relação às suas indi-
cações e contraindicações, planejamento, técnicas e 
instrumentais utilizados.

a. SQUARE A exodontia está indicada para dentes desvi-
talizados, com focos infecciosos periapicais, 
quando houver possibilidade de tratamento 
endodôntico isolado ou associado a uma cirur-
gia periapical. Os dentes com processos infec-
ciosos não podem ser mantidos sem tratamento 
adequado, pois podem ser focos de infecção 
que comprometa a saúde do indivíduo.

b. SQUARE Dentre as contraindicações locais para as exo-
dontias, destacam-se os dentes localizados em 
uma área tumoral maligna, áreas dos maxilares 
que estejam sendo irradiadas terapeuticamente 
e pacientes com discrasias sanguíneas graves.

c. Check-square Após a remoção do elemento dental, realiza-se 
a irrigação com soro fisiológico ou água des-
tilada estéril e faz-se a curetagem do alvéolo, 
principalmente nos casos em que houver 
lesões periapicais e/ou periodontais. Além 
disso, realiza-se a regularização óssea com lima 
para osso e/ou pinça goiva, caso necessário.

d. SQUARE Ao realizar extrações de molares inferiores, é 
importante analisar a proximidade de suas 
raízes com o soalho do seio maxilar. Raízes inti-
mamente relacionadas ao seio maxilar podem 
apresentar perfuração acidental e trazer com-
plicações bucossinusais ao paciente.

e. SQUARE O osso circunvizinho deverá ser avaliado 
quanto a patologias periapicais, como cistos e 
granulomas. É importante estar atento a essas 
lesões, pois elas nunca deverão ser removidas 
durante a cirurgia.
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34. O projeto SB Brasil é um estudo sobre as condições de saúde bucal da popu-
lação brasileira com realização pactuada para 2020, mas que teve a execução 
estendida para 2021 em decorrência da emergência sanitária do coronavírus. 
Semelhante ao SB Brasil 2020, quatro grandes levantamentos nacionais sobre o 
perfil epidemiológico em saúde bucal da população brasileira têm relevância na 
construção de uma base de dados consistente, sendo o mais recente o levanta-
mento das condições de saúde bucal da população brasileira (SB Brasil 2010).

Interprete a tabela abaixo, retirada desse levantamento:

Região n
Sangramento Cálculo Bolsa Rasa Bolsa Profunda

%
IC (95%)

%
IC (95%)

%
IC (95%)

%
IC (95%)

L.I. L.S. L.I. L.S. L.I. L.S. L.I. L.S.
12

 a
no

s

Norte 1.743 40,1 32,2 48,6 44,2 36,9 51,8 - - - - - -
Nordeste 2.041 26,6 22,0 31,8 25,7 20,7 31,5 - - - - - -
Sudeste 1.342 24,0 18,5 30,5 20,3 15,7 25,8 - - - - - -
Sul 1.010 34,0 25,4 43,8 24,9 18,7 32,5 - - - - - -
Centro-Oeste 1.192 25,8 19,8 32,8 23,9 18,4 30,4 - - - - - -
Brasil 7.328 27,1 23,1 31,5 24,0 20,5 27,9 - - - - - -

15
 a

 1
9 

an
os

Norte 1.367 51,0 45,4 56,7 57,2 50,7 63,5 21,4 16,1 27,8 1,9 0,9 3,9
Nordeste 1.438 35,2 29,5 41,4 43,7 37,8 49,7 10,1 7,4 13,6 0,7 0,3 2,0
Sudeste 913 32,0 24,1 41,2 30,8 24,6 37,7 8,3 5,3 12,9 0,7 0,3 1,8
Sul 818 30,3 23,3 38,4 38,2 31,4 45,4 8,4 4,9 14,0 0,1 0,0 0,3
Centro-Oeste 909 30,7 25,5 36,4 37,2 30,5 44,5 8,4 6,2 11,4 1,0 0,3 3,4
Brasil 5.445 33,8 28,8 39,2 36,2 32,0 40,7 9,7 7,6 12,4 0,8 0,4 1,3

35
 a

 4
4 

an
os

Norte 2.585 52,4 44,4 60,4 70,2 64,6 75,3 33,5 29,1 38,3 5,1 3,5 7,4
Nordeste 2.456 44,4 40,5 48,4 62,0 58,5 65,4 25,1 21,4 29,2 5,3 4,0 7,0
Sudeste 1.608 47,9 42,0 53,8 65,3 60,3 70,0 29,3 25,4 33,6 7,5 5,5 10,2
Sul 1.638 37,5 30,8 44,8 59,7 54,9 64,3 21,7 17,1 27,1 5,8 3,7 9,0
Centro-Oeste 1.492 43,9 37,4 50,7 61,5 55,4 67,2 26,6 22,6 30,9 8,8 5,0 15,0
Brasil 9.779 45,8 42,0 49,7 64,1 61,0 67,1 27,7 25,0 30,6 6,9 5,5 8,7

65
 a

 7
4 

an
os

Norte 1.758 19,9 16,3 23,9 31,2 26,2 36,6 13,5 11,2 16,2 3,9 2,3 6,4
Nordeste 2.294 20,2 17,3 23,5 31,2 28,0 34,7 11,7 9,7 14,1 3,4 2,3 5,0
Sudeste 1.287 17,3 13,1 22,6 27,2 22,6 32,4 13,7 10,1 18,4 2,9 1,8 4,5
Sul 1.163 18,9 14,0 25,0 29,4 23,6 35,9 15,1 11,9 19,0 4,3 2,4 7,6
Centro-Oeste 1.117 19,6 15,1 25,1 28,7 23,8 34,1 15,8 12,2 20,2 4,6 2,7 7,6
Brasil 7.619 18,1 15,2 21,5 28,3 25,1 31,7 13,9 11,4 16,8 3,3 2,5 4,4

Fonte: (BRASIL, 2010).

Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A Região Sudeste, em todas as faixas etárias avaliadas, foi a que apresentou 
menor prevalência na prevalência de cálculo e sangramento.

b. SQUARE Na faixa etária de 12 anos, não foram encontradas bolsas rasas nem pro-
fundas. Já a prevalência de sangramento, teve seus maiores e menores 
números nas Regiões Sudeste e Norte respectivamente.

c. SQUARE Na faixa etária de 15 a 19 anos, todas as prevalências avaliadas (sangra-
mento, cálculo, bolsa profunda e bolsa rasa) tiveram seus maiores valores 
na Região Norte e todos os menores valores na Região Sul.

d. Check-square A faixa etária de 35 a 44 anos, avaliando o Brasil como um todo, foi a que 
apresentou maior prevalência em todos os índices avaliados.

e. SQUARE A faixa etária de 65 a 74 anos foi a que apresentou menor prevalência de 
sangramento quando comparada às demais faixas etárias avaliadas. Em con-
trapartida, apresentou a maior prevalência de bolsas periodontais profundas.
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35. O acesso ao canal radicular é um conjunto de pro-
cedimentos que vai possibilitar a chegada ao interior 
da cavidade pulpar.

Assinale a alternativa correta sobre esse processo.

a. SQUARE A forma de conveniência para os molares supe-
riores é a de um trapézio, com a base maior 
voltada para a mesial e a base menor voltada 
para a distal e será conseguida com a remoção 
do teto da câmara pulpar.

b. Check-square Nos pré-molares superiores, o ponto de elei-
ção para abertura coronária está localizado na 
face oclusal, no terço médio do sulco principal 
mésio-distal e a forma de conveniência para os 
dentes desse grupo é uma elipse com o longo 
eixo no sentido vestíbulo-palatal.

c. SQUARE No grupo dos pré-molares inferiores o ponto 
de eleição para a abertura coronária está locali-
zado na face oclusal, no meio do sulco principal. 
Para pré-molares inferiores que apresentem 
uma cúspide lingual muito atrofiada, a haste da 
broca deve sofrer uma ligeira inclinação para 
vestibular, para assim atingir a porção mais 
volumosa do canal radicular.

d. SQUARE A forma de conveniência para os dentes inci-
sivos superiores e inferiores, assim como para 
os caninos superiores e inferiores, é idêntica, 
sendo um triângulo, de ângulos arredondados, 
com a base voltada para o bordo incisal e o 
vértice localizado no ponto inicial.

e. SQUARE Durante o acesso aos primeiros molares infe-
riores, a ponta de esmalte que une as cúspides 
disto-vestibular e mésio-palatal sempre que 
possível deverá ser preservada pois ela cons-
titui um elemento de reforço da coroa desses 
dentes.
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas  

que você poderá levar para posterior conferência.
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