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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões.   
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O tempo lento dos costumes 
 

Assistia ... um teatro na escola das filhas. Ao final, cada aluno apresentava-se e enunciava 

uma característica sua antes de descer do palco. Sou Fulano e estou aprendendo ... tocar violão. 

Sou Beltrano e torço pelo Grêmio. Sou Sicrano e ganhei um irmãozinho. 

Na sua hora, um menino saiu-se com essa: meu nome é Pedro e meus pais não são 

separados. O auditório veio abaixo em risos. A piada involuntária dizia de todos. O menino se 

via como _______ em algo que já fora uma regra. Ele percebeu que seus colegas vinham de 

famílias recompostas, menos ele. Logo, esta era sua marca. 

Considero minha mãe uma pessoa vencedora. Pouquíssimas mulheres da geração dela 

fizeram curso superior. Trabalhou, teve seus filhos, foi feliz no casamento. Ela não ___ 

lembranças ruins de sua vida adulta, mas quando recorda a infância, não esconde as mágoas. 

Meus avós se separaram. Ela e sua irmã eram as únicas do colégio nesta condição. Ela era o 

Pedro do seu tempo, na situação oposta. 

Naquela época, o casamento era sagrado, e dissolver a união, impensável. Quem dava 

sorte tinha um bom casamento, senão deveria resignar-se com o matrimônio infeliz. Como a 

humanidade é a mesma, gente que nem sempre acerta em suas escolhas, o resultado era um 

grande número de casais tristes vivendo de aparências. 

Na adolescência acompanhei o debate sobre a aprovação da lei do divórcio. O país estava 

dividido. A passionalidade desmedida lembra a questão do aborto de hoje. O argumento era que, 

passando a lei do divórcio, a família acabaria. Isso seria a porta de entrada para o resto da 

tragédia, só comparável ... dez pragas do Egito, mas vindas todas juntas. 

Levamos quatro décadas para assimilar e normalizar a situação de que um casamento 

pode não dar certo e, uma vez desfeito, não há inversão dos polos magnéticos da terra e nem 

os deuses se sentem ofendidos. Hoje, não raro, mesmo as pessoas que defendem a família ___ 

mais do que um casamento. 

Mas todo esse lero é para lembrar que a humanidade transforma-se, e que é inútil tentar 

segurar mudanças que apenas legalizam o que boa parte da comunidade já aceita. O problema 

é que é lento, _________ lento. Leva-se mais de uma geração para realmente assimilar uma 

nova situação. Hoje um filho de um casal separado sofre, afinal, é muito doído ver que o amor 

que o fundou não existe mais. Mas socialmente não ... marca alguma. 

Hoje os dramas discriminatórios são outros, mas os times são os mesmos. Nos 

__________ sobre como lidar com as diferenças humanas. Ou aceitá-las e banir nossas normas 

______, ou exigir leis ______ para encaixotar o humano num padrão supostamente superior. 

De qualquer forma, quanto aos que hoje estão afoitos por mudanças, lembrem que tudo relativo 

aos costumes muda devagar, mas sempre. Não exijam dos homens o tempo da máquina. 
 

(Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/mario-corso/noticia/2021/12/01 – 
texto adaptado especialmente para esta prova). 

 

QUESTÃO 01 – Considerando a grafia das palavras, assinale a alternativa cujos vocábulos 

completam, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 06, 27, 31 e 32 (duas 

ocorrências. 
 

 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas 

pontilhadas das linhas 01, 02, 20 e 29. 
 

A) à – à – às – há  

B) a – à – as – a  

C) a – a – às – há  

D) a – a – as – a  

E) à – a – as – há  

A) exceção – demasiado – digladiamos – pétreas – férreas  

B) exceção – demaseado – degladiamos – pétreas – férreas  

C) excesão – demaseado – degladiamos – pétrias – férreas  

D) excesão – demasiado – digladiamos – pétreas – férrias  

E) exceção – demasiado – degladiamos – pétrias – férrias  

https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/ultimas-noticias/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/filhos/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/divorcio/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/aborto/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/casamento/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/mario-corso/noticia/2021/12/01
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QUESTÃO 03 – Avalie as seguintes afirmações acerca do uso de verbo em situações textuais, 

assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Na linha 06, a forma verbal ‘fora’ poderia ser substituída por ‘consistia’ sem provocar qualquer 

alteração ao contexto. 

(  ) As lacunas das linhas 09 e 23, ao serem completadas pelo verbo ‘ter’ no presente do indicativo, 

devem receber a forma verbal grafada com acento circunflexo, atendendo a regras de 

concordância. 

(  ) Na frase ‘não há inversão dos polos magnéticos da terra’ da linha 22, não se pode determinar o 

sujeito da forma verbal ‘há’, visto que o verbo haver é impessoal. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V. 

B) V – V – F. 

C) V – F – F. 

D) F – V – V. 

E) F – F – V. 

 

 

QUESTÃO 04 – Avalie as seguintes afirmações sobre o uso de pontuação no texto: 

 

I. A vírgula da linha 04 justifica-se pela mesma razão que a da linha 25. 

II. Após os dois-pontos na linha 04, ocorre uma oração apositiva. 

III. Na linha 13, evidencia-se a ocorrência de uma elipse verbal, marcada pelo uso da terceira vírgula. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa cuja conversão de frase ‘Pouquíssimas mulheres da geração 

dela fizeram curso superior’ (l. 08-09) para a voz passiva está correta. 

 

A) A geração dela, que tinha curso superior, foi feito por pouquíssimas mulheres. 

B) Pouquíssimas mulheres conseguiram fazer curso superior naquela geração. 

C) Por mulheres da geração dela foram feitos pouquíssimos cursos superiores. 

D) Curso superior foi feito por pouquíssimas mulheres da geração dela. 

E) Mulheres da geração dela – pouquíssimas – conseguiram fazer curso superior. 

 

 

QUESTÃO 06 – Sobre elementos do texto, são feitas as afirmações que seguem: 

 

I. Ao utilizar as expressões ‘Fulano’, ‘Beltrano’ e ‘Sicrano’, o autor pretendeu dar uma designação 

vaga de pessoas incertas ou de alguém que não se quis nomear. 

II. No segundo parágrafo do texto, as expressões ‘meu’, ‘meus’, ‘Ele’, ‘seus’ e ‘sua’ são pronomes 

que se referem ao ‘menino’ citado nas linhas 04 e 05. 

III. Na linha 19, o pronome ‘Isso’ refere-se à informação já citada no parágrafo. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 07 – Em relação à expressão ‘passionalidade desmedida’ em ‘A passionalidade desmedida 

lembra a questão do aborto de hoje’, pode-se dizer que: 
 

A) ‘passionalidade’ se refere a algo ou à alguma coisa relacionado à passividade; já ‘desmedida’ faz 

referência à atitude, gesto ou dito que não tem medida. 

B) ‘passionalidade’ se refere a algo ou à alguma coisa relacionado ao fato de ser passível; já 

‘desmedida’ faz referência à atitude, gesto ou dito que refuta a medida. 

C) ‘passionalidade’ se refere a algo ou à alguma coisa relacionado à possibilidade de ser passionário; 

já ‘desmedida’ faz referência à atitude, gesto ou dito que usa de medida única. 

D) ‘passionalidade’ se refere a algo ou à alguma coisa relacionado à paixão; já ‘desmedida’ faz 

referência à atitude, gesto ou dito que ultrapassa a medida. 

E) ‘passionalidade’ se refere a algo ou à alguma coisa relacionado ao fato de algo ou alguém poder se 

sentir passível de qualquer ação; já ‘desmedida’ faz referência à atitude, gesto ou dito que 

ultrapassa o senso comum. 
 

 

QUESTÃO 08 – Em relação ao período: ‘O argumento era que, passando a lei do divórcio, a família 

acabaria’ (l. 18-19), afirma-se que: 
 

I. É um período composto por subordinação, havendo três orações: uma principal e duas 

subordinadas; evidenciando-se apenas uma conjunção. 

II. A palavra ‘que’ funciona como conjunção integrante. 

III. A oração ‘passando a lei do divórcio’ poderia assumir a forma ‘embora passasse a lei do divórcio’, 

mantendo-se a correção do período.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa em que todas as palavras retiradas do texto continuariam a 

existir, no âmbito da Língua Portuguesa, sem o acento gráfico. 
 

A) Divórcio – país – doído. 

B) Característica – já – é. 

C) Involuntária – famílias – número. 

D) Só – magnéticos – matrimônio.  

E) Auditório – avós – aparências. 
 

 

QUESTÃO 10 – Em relação aos dois últimos parágrafos do texto, pode-se afirmar que: 
 

I. As mudanças que ocorrem no cotidiano são efêmeras: o homem é o senhor das modificações, que 

somente acontecem se forem necessárias e vierem em favor dele próprio. 

II. Mudanças são parte da humanidade, entretanto o homem leva tempo para apropriar-se de novas 

formas de ser e de agir. 

III. O autor compara o tempo da mudança com o tempo da máquina visto que o processo envolvido 

em ambas é o mesmo. 
 

Quais melhor refletem as ideias expostas nos parágrafos citados? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/aborto/
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 11 – Otto sempre trazia ao seu local de trabalho artigos oriundos de suas pesquisas sobre 

ciências da saúde, sempre disposto a se expressar sobre os temas de maneira livre e para quem 

quisesse ouvir. Ocorre que o novo diretor de sua unidade não achou que a atitude de Otto fosse 

prudente para os padrões já desenvolvidos pela repartição. 

 

Considerando o caso hipotético acima narrado, tendo por referência a temática dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, constantes na Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), 

assinale a alternativa que trouxer uma conclusão correta quanto ao exposto. 

 

A) O Diretor está correto em sua perspectiva, já que a liberdade intelectual e científica se vincula 

necessariamente à função social do exposto, devendo-se ter responsabilidade quanto à 

consolidação das práticas e metodologias já utilizadas. 

B) Apesar da relevância das atitudes de pesquisa de Otto, considerando o ambiente na qual elas foram 

disseminadas, tendo em vista as relações de hierarquia inerentes, a liberdade intelectual e científica 

estará condicionada à licença do Diretor. 

C) O pensamento do diretor não está correto, pois, no caso narrado, existe claramente uma confusão 

entre atividade e liberdade intelectual e científica que, no caso da ciência, não depende de licença 

ou qualquer tipo de censura, tendo em vista que suas produções serão realizadas a partir de 

métodos científicos rigorosos, justificando seu valor social, o que é relativizado nos casos de mera 

liberdade intelectual. 

D) Da mesma forma que a artística e de comunicação, é livre a expressão da atividade intelectual e 

científica, não cabendo nenhum tipo de licença ou censura por parte de qualquer um que seja, 

sendo autoridade ou qualquer outra pessoa, hierarquicamente superior dentro de uma instituição 

ou não, dando lastro às ações de Otto.  

E) A manifestação de Otto é absoluta tendo em vista a liberdade de expressão constitucionalmente 

prevista, esta que não poderá ser feita anonimamente, sobre a qual não caberá qualquer tipo 

de indenização por dano material, moral ou à imagem. 

 

 

QUESTÃO 12 – O Município YYZ cresceu muito nos últimos anos, o que atraiu investimentos, 

membros do setor industrial e comercial, bem como acirrou a concorrência política durante as eleições. 

Com o intuito genuíno de evitar que a corrupção se institucionalizasse no Município YYZ, a exemplo 

dos Municípios do Rio de Janeiro e São Paulo, o Poder Público da municipalidade resolveu criar 

mecanismos para reforçar o controle externo do Legislativo local, criando um Tribunal de Contas 

Municipais, inserido em sua própria estrutura, sediado em um antigo prédio público na cidade. 

Considerando as normas constitucionais sobre organização do Estado brasileiro, assinale a alternativa 

que apresentar uma conclusão correta quanto à atitude do Poder Público Municipal para reforçar o 

controle externo.   

 

A) A despeito da atitude correta em tentar proteger o erário público, não é possível a criação de 

Tribunal de Contas Municipal por haver vedação constitucional expressa. 

B) A pessoa jurídica criada pelo Poder Público Municipal está denominada incorretamente, devendo 

ser chamada de Conselho de Contas Municipal. 

C) A criação de Tribunal de Contas municipal somente será possível, por previsão constitucional, se 

procedimento específico for inserido na Lei Orgânica do Município, sendo reservada à lei 

complementar sua regulamentação. 

D) A criação do órgão de contas acima relacionado está de acordo com os ditames constitucionais e 

infraconstitucionais, sendo válida a sua atuação como auxiliar do controle externo feito pela Câmara 

Municipal de Vereadores. 

E) A criação de Tribunal de Contas Municipal é constitucionalmente válida se este for vinculado 

exclusivamente ao Ministério Público do Estado, sob supervisão do Tribunal de Contas do Estado, 

sendo institucionalmente autônomo, quanto ao seu patrimônio e bens, do Poder Executivo 

Municipal, o qual será alvo de fiscalização. 
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QUESTÃO 13 – Após muitos meses desempregado, Moisés finalmente conseguiu um emprego. Não 

era ainda um emprego com uma remuneração que abarcasse todas as necessidades da vida, mas já 

era um alento. Ele ficou muito aliviado não só por ele, mas por Miguel, seu sobrinho, que também era 

seu dependente desde o nascimento. Miguel, agora com três anos, tinha que ficar com alguém durante 

o dia para que seu tio pudesse trabalhar. Moisés, para resolver essa situação, começou a pesquisar 

sobre seus direitos, a fim de encontrar algum auxílio legal. Tendo em vista a situação hipotética 

narrada e utilizando como referência os direitos sociais previstos constitucionalmente, qual das 

alternativas abaixo representa corretamente os direitos envolvidos na narrativa?  

 

A) Moisés tem direito à licença-paternidade tardia, instituto inserido no rol de direitos sociais 

fundamentais recentemente, o que lhe dá direito a cinco dias de prorrogação até o ingresso no 

emprego. 

B) Miguel tem direito ao recebimento de auxílio assistencial no valor de um salário-mínimo e meio, 

recebido por Moisés por ser seu representante, que poderá ser utilizado para a contratação de 

cuidadores. 

C) Moisés tem direito à assistência gratuita para Miguel, como seu dependente e por ter três anos de 

idade, em creches e pré-escolas. 

D) Pelo fato de Miguel ser sobrinho de Moisés, mesmo que seja seu dependente financeiro, Moisés não 

terá direito a auxílio assistencial estatal, pois este só poderá ser dado a responsável titular do poder 

familiar originalmente definido. 

E) O responsável legal por Miguel tem direito de exigir local especial no trabalho para levá-lo, tendo 

em vista este benefício ser garantido para filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) 

anos de idade. 

 

 

QUESTÃO 14 – Um pai decidiu que seu filho, ainda criança, não será imunizado mesmo nos casos 

recomendados pelas autoridades sanitárias. Considerando a atitude desse pai, a partir dos parâmetros 
estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8.069/1990, analise as 

alternativas abaixo e assinale a que melhor se relaciona para a situação. 

 

A) Para que o pai possa não vacinar seu filho, deverá ter autorização do Juízo de Menores competente, 

bem como parecer do Conselho Tutelar local. 

B) O pai não poderá proceder dessa forma, pois, apesar da relativização da obrigatoriedade da 

vacinação para os maiores de idade, ela o é obrigatória para crianças, nos casos recomendados 

pelas autoridades sanitárias. 

C) A lei expressamente define que a não vacinação de crianças, em casos recomendados pelas 

autoridades sanitárias, somente será possível a partir de laudo médico emitido que especifique uma 

condição saudável da criança para aquela moléstia específica, devendo ser esse homologado 

judicialmente. 

D) A possibilidade de não vacinação do menor de idade somente será possível em campanhas vacinais 

de condições de saúde locais, tendo em vista a obrigatoriedade nos processos de vacinação 

incluídos no plano nacional de imunização. 

E) Tendo em vista o princípio fundamental da autodeterminação, assumindo que o menor ainda é 

legalmente representado por Atadolfo, poderá o pai optar ou não pela vacinação de seu filho, sem 

sanções civis, penais ou administrativas. 

 

 

QUESTÃO 15 – Um adolescente, já conhecido por praticar atos infracionais reiterados, já tendo sido 

apreendido em flagrante de ato infracional, foi apreendido desta vez por força de ordem judicial. 

Fazendo referência ao regramento da apuração de prática de ato infracional atribuído a adolescente, 
de acordo com a Lei Federal nº 8.069/1990, a quem o jovem deverá ser encaminhado?  

 

A) Ao representante do Conselho Tutelar local.  

B) À autoridade judiciária. 

C) À autoridade policial competente. 

D) À comissão de acolhimento do Centro de Detenção Juvenil competente. 

E) À autoridade policial tabelar. 
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QUESTÃO 16 – Landra, cidadã do Município de ZZT, soube por meio de um conhecido que o 

determinado servidor do Município auxiliaria uma pessoa a ingressar no serviço público por meio de 

concurso, passando-lhe informações privilegiadas que lhe dariam vantagens sobre os outros 

candidatos. Quando soube disso, Landra decidiu agir, pois não aceitava que isso acontecesse, até 

mesmo porque outras pessoas, como sua filha, estavam estudando com afinco para participar do 

concurso público e conseguir uma oportunidade. Assim, Landra dirigiu-se até a autoridade 

administrativa competente para representar, a fim de que fosse instaurada investigação destinada a 

apurar a prática de ato de improbidade. Por não ser alfabetizada, a representação fora reduzida a 

termo por servidor do setor e assinada conforme as possibilidades de Landra, documento no qual 

foram apresentadas a qualificação da representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a 

indicação das provas de que tenha conhecimento. Durante o procedimento administrativo, o advogado 

do servidor acusado requereu a rejeição da representação, pelo fato de compreender que o ato de 

Landra não cumpria os requisitos da Lei de Improbidade Administrativa.  

 
Considerando a narrativa acima, tendo por referência a íntegra da Lei Federal nº 8.429/1992, analise 

as alternativas abaixo e assinale a que melhor se adequar à situação narrada.  

 

A) A alegação do advogado é pertinente, a partir do momento em que a representação está 

condicionada à presença de advogado, tendo em vista a especialidade técnica necessária ao ato. 

B) Não possui fundamento a alegação do advogado, pois a lei deixa claro que a representação poderá 

ser reduzida a termo, apesar de abordar a modalidade escrita, desde que assinada, contendo outros 

requisitos legais, como demonstrado.    

C) O alegado pelo advogado procede, não por problemas com a atitude de Landra, mas sim pela 

legitimidade da propositura e assistência jurídica, que deveria ser feita pelo Ministério Público 

pertinente, tendo em vista a lesão ser oriunda de relação jurídica de direito público.  

D) A argumentação do causídico só possuirá lastro jurídico se o mesmo contestar não a legitimidade 

da representação de Landra, mas sim as vantagens que podem ser auferidas pela representante 

com esse ato, já que sua filha prestará também o concurso público.  

E) O levantado pelo advogado não encontrará respaldo, pois ele deveria contestar a competência da 

autoridade administrativa em realizar tal ato que, de acordo com Lei de Improbidade 

Administrativa, deveria ter sido levado diretamente ao conhecimento do Poder Judiciário.    

 

 

QUESTÃO 17 – Uma das características dos entes federativos, como o Município de Porto Alegre/RS, 

é o fato de ser este autônomo, como já dito pela Constituição da República Federativa do Brasil e, 

simetricamente, pela Lei Orgânica de Porto Alegre/RS, doravante chamada de LOM. No exercício de 

sua autonomia, a LOM afirma que compete ao Município determinadas ações e atividades. Assinale a 

alternativa que apresenta corretamente uma delas. 

 

A) Constituir a Guarda Municipal, destinada à regulação do trânsito, conforme dispuser a lei. 

B) Ordenar as atividades urbanas para atendimento ao público, de estabelecimentos bancários, 

industriais, comerciais e similares, observadas as normas federais e estaduais pertinentes para 

fixação e condições e horário de funcionamento. 

C) Desapropriar, por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, com autorização judicial 

em todos os casos, nos limites previstos em lei. 

D) Estabelecer suas leis, decretos e atos relativos aos assuntos de interesse local, substituindo 

legislação estadual competente e anteriormente existente.  

E) Organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e estadual. 
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QUESTÃO 18 – Quatro mulheres por dia são vítimas de feminicídio no Brasil, homicídio contra a 

mulher por razões da condição de sexo feminino, sendo que esses registros, no primeiro semestre de 

2021, foram os maiores desde o início da série histórica em 2017, contabilizando seiscentos e sessenta 

e seis vítimas de janeiro a julho de 2021. Esses são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 

Frente a este quadro aberrante e avassalador, é Poder-Dever do Município de Porto Alegre criar 

mecanismos para coibir a violência doméstica, instituindo serviços de apoio integral às mulheres e 

crianças vítimas dessa violência, de acordo com a Lei Orgânica de Porto Alegre/RS, doravante 

chamada de LOM. Para isso, de acordo com a LOM, o Executivo Municipal, anualmente, em 

determinado período do ano, prestará contas à Câmara Municipal acerca das ações e dos programas 

desenvolvidos no exercício anterior relacionados à proteção de mulheres e de crianças vítimas de 

violência, prevenção e ao combate à violência contra a mulher e promoção dos direitos da mulher. 

 

Considerando o texto da Lei Orgânica de Porto Alegre/RS, analise as alternativas abaixo e assinale 

aquela que demonstrar corretamente o período do ano, acima citado, para prestar contas à Câmara 

Municipal dos programas e ações mencionados. 

 

A) Última quinzena do mês de março. 

B) Primeiros quinze dias do mês de janeiro. 

C) Primeira quinzena do mês de março. 

D) Na última quinzena do mês de janeiro. 

E) No décimo quinto dia do mês de fevereiro. 

 

 

QUESTÃO 19 – No exercício dos Poderes Administrativos, cabe à Administração Pública a aplicação 
de penalidades disciplinares, conforme a Lei Complementar Municipal de Porto Alegre nº 133/1985, 

aplicação esta de competência de determinados agentes e autoridades públicas. Assim, com referência 

ao Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre, assinale a alternativa que trouxer 

corretamente o sujeito competente e a penalidade disciplinar respectiva. 

 

A) Titulares de órgãos diretamente subordinados ao Prefeito – até a de suspensão ou multa limitada 

ao máximo de trinta dias. 

B) Titulares de órgãos diretamente subordinados aos Diretores-Gerais de Autarquias – até a de 

suspensão por dez dias. 

C) Prefeito – em qualquer caso. 

D) Demais chefias – no caso de repreensão. 

E) Titulares de órgãos em nível de Divisão e Coordenação – até a de suspensão por cinco dias ou de 

demissão por ofício. 

 

 
QUESTÃO 20 – A Lei Complementar Municipal de Porto Alegre nº 133/1985 elenca um rol de deveres 

a serem seguidos pelos servidores públicos, dentre os quais define-se uma ordem para atendimento 

de determinadas demandas que venham ao conhecimento do Poder Público, que devem ser 

executadas, pronta e preferencialmente. São elas, EXCETO: 

 

A) Pedidos de certidões para fins de direito, condicionada ao pagamento de taxa. 

B) Requisições destinadas à defesa da Fazenda Municipal.  

C) Deprecados judiciais. 

D) Diligências solicitadas para instrução de processo disciplinar.  

E) Pedidos de informações da Câmara Municipal. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 21 – Acerca da avaliação do estado de saúde pré-operatório de interesse na odontologia, 

ao analisar a extensão do histórico médico, do exame físico e da avaliação laboratorial de pacientes 

que necessitam de cirurgia dentoalveolar ambulatorial, James Hupp e outros autores estabeleceram 

alguns critérios básicos. Nesse contexto, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Um histórico médico preciso é a informação mais útil que um clínico pode ter enquanto decide se 

um paciente pode passar por um tratamento dentário planejado de modo seguro. 

II. O cirurgião-dentista deve estar preparado para prever como um problema médico pode alterar a 

resposta do paciente em relação aos agentes anestésicos planejados e à cirurgia. 

III. Se o histórico for obtido com sucesso, o exame físico e a avaliação laboratorial de um paciente 

geralmente desempenham papéis secundários na avaliação pré-operatória. 

IV. A entrevista para obter o histórico médico e o exame físico deve ser feita de acordo com cada 

paciente, levando em consideração os problemas clínicos, a idade, o nível de informação, as 

circunstâncias sociais, a complexidade do procedimento programado e os métodos anestésicos 

previstos. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas III. 

B) Apenas IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas I, II e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 22 – Os resultados da avaliação do estado físico do paciente são classificados de acordo 

com alguns sistemas de classificação, mas, geralmente, o mais usado é o sistema classificatório da 

American Society of Anesthesiologists (ASA), importante para o cirurgião-dentista decidir se o 

tratamento requerido pode ser realizado no consultório odontológico de modo seguro e habitual. 

Assinale a alternativa que contém uma das classificações do estado físico, conforme a classificação 

ASA, de forma correta. 

 

A) ASA I: Paciente com doença sistêmica leve ou com um significante risco de saúde. 

B) ASA III: Paciente com doença sistêmica grave que não é incapacitante. 

C) ASA II: Paciente normal, saudável. 

D) ASA II: Paciente com doença sistêmica grave que oferece risco de vida constante. 

E) ASA V: Paciente com morte cerebral declarada que está passando por remoção de órgãos. 

 

 

QUESTÃO 23 – Muitos procedimentos cirúrgicos começam com uma incisão. O instrumento básico 

para fazer incisões é o bisturi, composto por um cabo reutilizável e por uma lâmina afiada, esterilizada 

e descartável. A ponta de um cabo de bisturi está preparada para receber uma variedade de lâminas 

de diferentes formatos para ser inserido na abertura do cabo. Em cirurgia oral, o cabo mais 

comumente usado é associado a uma lâmina pequena e usada para fazer incisões em torno dos dentes 

e nos tecidos moles. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, o número do cabo de bisturi 

e da lâmina mais comumente usados para a cirurgia intraoral. 

 

A) nº 3 e nº 15. 

B) nº 2 e nº 10. 

C) nº 5 e nº 11. 

D) nº 3 e nº 12. 

E) nº 2 e nº 16. 
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QUESTÃO 24 – Existem várias indicações para extrações de dentes, porém mesmo se determinado 

dente apresenta um dos requisitos para remoção, em algumas situações, o dente não deve ser 

removido devido a outros fatores ou a contraindicações para a extração. São contraindicações para a 

extração dentária, EXCETO: 

 

A) Diabetes tipo I sem controle. 

B) Dentes localizados dentro de uma área de tumor. 

C) Procedimentos cirúrgicos que necessitam sedação leve com uso de drogas além do anestésico local 

durante a Gravidez. 

D) Abscesso dento alveolar agudo. 

E) Estágio final de doença renal com uremia severa. 

 

 

QUESTÃO 25 – Um fármaco pode exercer sua ação farmacológica no próprio local em que foi aplicado 

ou ser absorvido e distribuído pelo organismo, para ter acesso ao sítio de ação. Considerando os vários 

fatores que interferem na passagem dos fármacos através das membranas, é importante a via pela 

qual eles se põem em contato com o organismo. As vias de administração dos fármacos são 

denominadas enterais e parenterais. São vias parenterais, EXCETO: 

 

A) Percutânea. 

B) Endodôntica ou Intracanal. 

C) Retal. 

D) Intravenosa. 

E) Subcutânea. 

 

 

QUESTÃO 26 – A metemoglobinemia é um distúrbio hematológico no qual a hemoglobina é oxidada 

a metemoglobina, tornando a molécula funcionalmente incapaz de transportar oxigênio. Desenvolve-

se, assim, um quadro semelhante à cianose, na ausência de anormalidades cardíacas. A 

metemoglobinemia dificilmente irá desenvolver-se em um paciente odontológico ambulatorial 

saudável, entretanto, no caso das gestantes, se porventura ocorrer uma injeção intravascular 

acidental de determinada solução anestésica local, o risco de metemoglobinemia pode ser preocupante 

para o cirurgião-dentista, não somente em relação à mãe, mas principalmente em relação ao feto. 

Assinale a alternativa que contém de forma correta o nome da solução anestésica citada. 

 

A) Articaína. 

B) Lidocaína. 

C) Bupivacaína. 

D) Prilocaína. 

E) Mepivacaína. 

 

 

QUESTÃO 27 – De acordo com Andrade et al. (2014), dentre vários autores, se a decisão de empregar 

antibióticos para tratar os abscessos apicais agudos foi tomada, o único parâmetro confiável para 

interromper a terapia antibiótica dessas infecções agudas é: 

 

A) Após 7 dias de uso contínuo de antibióticos. 

B) Depois de 72 horas de antibioticoterapia. 

C) A remissão dos sinais e sintomas clínicos. 

D) Após 5 dias de uso contínuo de antibióticos. 

E) Variável, dependendo da localização do abscesso e do volume da coleção purulenta inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



620_CE_14_NS_26/1/202212:07:45 

Execução: Fundatec 
CIRURGIÃO DENTISTA 

QUESTÃO 28 – Conforme Malamed (2013), a parestesia ou anestesia persistente é uma complicação 

perturbadora, ainda que muitas vezes imprevisível, da administração de anestesia local. A resposta 

clínica do paciente a isso pode ser profusa e variada, incluindo sensações de adormecimento, inchaço, 

formigamento e prurido. Podem-se observar mordedura de língua, salivação, perda do paladar e 

impossibilidade de falar. São causas para a ocorrência de parestesia, EXCETO: 

 

A) A injeção de uma solução de anestesia local contaminada por álcool. 

B) Trauma na bainha do nervo produzido pela agulha durante a injeção. 

C) A necrose na bainha do nervo ou ao redor dela. 

D) A inserção de uma agulha em um forame, causando lesão no nervo. 

E) A solução anestésica local por si pode contribuir para o desenvolvimento de parestesia após a 

injeção de anestesia local. 

 

 

QUESTÃO 29 – Considerando recomendações para a Atenção Básica do RS frente à pandemia de 

Covid-19 e a importância da atenção prestada pelas equipes da AB à população, bem como a garantia 

do acesso aos serviços de saúde, a partir de junho de 2021, foi orientado que todas as ações em 

saúde deveriam ser retomadas e mantidas, devendo ser observadas, dentro outras, as seguintes 

diretrizes, EXCETO: 

 

A) Atendimentos de urgência e demanda espontânea na Atenção Básica, independentemente da 

presença ou não de sintomas gripais. 

B) Retomar atendimentos odontológicos eletivos. 

C) Realizar avaliação odontológica nos usuários com alta hospitalar por SRAG, podendo o trabalho da 

saúde bucal ser integrado ao dos outros profissionais no cuidado a usuários após a fase aguda de 

Covid-19. 

D) Não utilizar recursos de telessaúde para pré-atendimento, monitoramento e orientações em Saúde 

Bucal, considerada sua ineficácia em odontologia. 

E) Usuários com sintomas de Covid-19 serão atendidos somente no caso de urgência ou emergência 

odontológica. 

 

 

QUESTÃO 30 – O Guia de Orientações para Atenção Odontológica no Contexto da Covid-19, 

desenvolvido pelo Ministério da Saúde (MS) em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), o Conselho Federal de Odontologia (CFO) e pesquisadores colaboradores, fundamentou-se 

em recomendações internacionais de diversos órgãos e instituições: American Dental Association, 

Center for Disease Control and Prevention, National Health Service – NHS. Além disso, foram 

agregadas informações de banco de dados como PubMed (via Medline), Lilacs e Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS). Foram propostas algumas alterações nas técnicas terapêuticas realizadas diariamente, 

visando diminuir as chances de propagação do Sars-CoV-2 no consultório odontológico. São técnicas 

recomendadas, EXCETO: 

 

A) Para aqueles procedimentos que necessitem do uso de equipamentos que emitam aerossóis, como 

caneta de alta rotação para acesso à polpa dentária, recomenda-se esterilização desse equipamento 

antes e após o atendimento. 

B) O uso do isolamento absoluto é uma importante medida, sendo recomendado, sempre que possível, 

para minimizar a propagação de fluidos. 

C) O sugador de alta potência também contribui para diminuição da dispersão de fluidos oriundos da 

cavidade bucal. 

D) Os profissionais devem optar por utilizar fio de sutura de nylon, sempre que possível, porque esse 

material agrega menos placa bacteriana e, portanto, diminui o risco de contaminação. 

E) Deve-se evitar o uso da seringa tríplice, que libera água em forma de névoa, visto que a pressão 

de ar em conjunto com água pode colaborar para a disseminação de gotículas com carga viral no 

ambiente. 
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QUESTÃO 31 – Na Atenção Primária a Saúde (APS), a Equipe de Saúde Bucal (ESB) é composta pelo 

Cirurgião-Dentista (CD), Técnico de Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar de Saúde Bucal (ASB), sendo sua 

configuração com esses profissionais conforme a modalidade da ESB. Cada categoria profissional 

possui atribuições específicas e complementares na atenção individual ou coletiva ao paciente. Sobre 

as atribuições das categorias profissionais que compõem a ESB, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 
 

Coluna 1 

1. CD. 

2. TSB. 

3. ASB. 
 

Coluna 2 

(  ) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a 

programação em saúde bucal. 

(  ) Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência e reabilitação) 

individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, segundo programação 

e de acordo com suas competências técnicas e legais. 

(  ) Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, 

mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde. 

(  ) Realizar isolamento do campo operatório. 

(  ) Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças 

bucais. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 1 – 2 – 3 – 2 – 1. 

B) 3 – 2 – 3 – 1 – 1. 

C) 2 – 1 – 2 – 1 – 3. 

D) 1 – 3 – 1 – 3 – 2. 

E) 2 – 1 – 2 – 2 – 3. 
 

 

QUESTÃO 32 – Conforme o protocolo de atenção em saúde bucal de Porto Alegre, considerando a 

organização da rede e fluxos de atendimento, foram estabelecidos critérios de encaminhamento para 

os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs). São critérios gerais de encaminhamento para os 

Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), EXCETO: 
 

A) Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) de Porto Alegre atenderão as pessoas com 

necessidade de tratamento odontológico especializado, encaminhadas pelo cirurgião-dentista da 

Atenção Primária em Saúde (APS). 

B) Para Estomatologia, outros profissionais de nível superior que não sejam cirurgião-dentista também 

podem fazer o encaminhamento. 

C) O encaminhamento deve ser feito através de Documento de Referência e Contrarreferência (DRCR), 

no qual deve estar descrito o diagnóstico, tratamento realizado, medicação prescrita e o tratamento 

solicitado. 

D) É necessário que o usuário compareça pontualmente no dia e hora de sua consulta com o DRCR 

devidamente preenchido. 

E) Pacientes com condições sistêmicas alteradas devem estar com a doença sistêmica compensada 

no momento da referência ao CEO, não devendo estar em acompanhamento médico para a doença 

no momento. 
 

 

QUESTÃO 33 – Conceitualmente, urgência é a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem 

risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência imediata. O atendimento de urgência 

odontológica no município de Porto Alegre divide-se no atendimento aos traumatismos 

bucomaxilofaciais, às dores orofaciais e aos traumatismos alveolodentários. Considerando o protocolo 

de atenção em saúde bucal de Porto Alegre, para qual(is) unidade(s) os casos de trauma 

bucomaxilofacial deverão ser encaminhados? 
 

A) UPA. 

B) O cidadão poderá optar por dirigir-se aos serviços de pronto-atendimento odontológico (PA e UPA), 

que funcionam 24 horas por dia, ou à sua unidade de saúde de referência (UBS ou ESF). 

C) Hospital Cristo Redentor e Hospital de Pronto-Socorro. 

D) PA, UPA ou Hospital de Pronto-Socorro. 

E) Unicamente para o Hospital de Pronto-Socorro. 
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QUESTÃO 34 – Existem várias indicações clínicas para a radiografia periapical odontológica. Assinale 

a alternativa que contém de forma correta uma dessas indicações. 

 

A) Detecção de lesões de cáries. 

B) Acompanhamento da progressão de cáries dentárias. 

C) Avaliação das restaurações existentes. 

D) Avaliação após traumatismo do dente e do osso alveolar associado. 

E) Avaliação detalhada de pênfigo e outras lesões no osso alveolar. 

 

 

QUESTÃO 35 – Pesquisas apontam que a atuação do cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar da 

atenção oncológica, especificamente no manejo dos efeitos adversos da terapia antineoplásica, efeitos 

que envolvem os tecidos bucais, coopera para que os riscos de infecção e de efeitos adversos sejam 

reduzidos. Os objetivos da atuação do dentista antes, durante e após do tratamento oncológico são, 

EXCETO: 

 

A) Reduzir o risco e a gravidade das complicações orais. 

B) Realizar o tratamento restaurador de cáries de radiação com amálgama de prata, que são as 

restaurações sugeridas para reduzir a taxa de cárie recorrente. 

C) Permitir a pronta identificação e o tratamento de infecções existentes ou outros problemas. 

D) Prevenir, eliminar ou reduzir a dor e a infeção de origem bucal. 

E) Propiciar condições para a educação do paciente sobre a higiene oral e contribuir para a sua 

qualidade de vida. 

 

 

QUESTÃO 36 – Assinale a alternativa que contém o nome correto da lesão comum da mucosa oral 

resultante da ruptura de um ducto de glândula salivar e do extravasamento de mucina para dentro 

dos tecidos moles vizinhos. Geralmente, esse extravasamento é resultante de um trauma local, 

embora em muitos casos não haja história de trauma associado e de forma contrária aos cistos de 

ducto salivar, não é um cisto verdadeiro, já que não apresenta revestimento epitelial interno. 

 

A) Sialolitíase. 

B) Sialocisto. 

C) Mucocele. 

D) Queilite Angular. 

E) Xerostomia. 

 

 

QUESTÃO 37 – Assinale a alternativa que contém o nome correto da condição de desenvolvimento 

caracterizada pela substituição do osso normal por uma proliferação de tecido conjuntivo fibroso 

celularizado, entremeado por trabéculas ósseas irregulares, resultante de uma mutação pós-zigótica 

no gene GNAS, que codifica a subunidade alfa da proteína G estimulatória, cujo achado radiográfico 

clássico é uma leve opacificação tipo “vidro fosco” com margens pouco definidas, que em algumas 

lesões podem parecer radiolúcidas ou uma mistura de radiolucidez com radiopacidade. Nas lesões 

mandibulares, resulta não apenas a expansão das corticais, vestibular e lingual, mas também 

abaulamento da margem inferior. Deslocamento superior do canal alveolar não é incomum, enquanto 

nas lesões maxilares, com frequência, causam deslocamento do assoalho do seio maxilar, 

superiormente, sendo comum obliterar o seio maxilar. 

 

A) Displasia Fibrosa Monostótica. 

B) Cementoma Gigante Familiar. 

C) Síndrome de Gardner. 

D) Osteoblastoma. 

E) Displasia Óssea Periapical. 
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QUESTÃO 38 – As doenças periodontais podem ser classificadas desde casos mais leves até casos 

graves, podendo causar importante impacto na qualidade de vida de seus portadores. A 

Periodontologia busca proporcionar as informações sobre conceitos, microbiologia, apresentações 

clínicas, procedimentos de diagnóstico e terapias atuais utilizadas para tratar essas doenças. Com 

base no diagnóstico diferencial das doenças periodontais, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 
 

Coluna 1 

1. Periodontite. 

2. Guna. 

3. Hiperplasia Gengival Medicamentosa. 

4. Gengivite. 
 

Coluna 2 

(  ) Tem um padrão diferenciado de alterações gengivais que foi reconhecido há centenas de anos; 

técnicas sofisticadas implicaram Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, Porphyromonas 

gingivalis, Treponema spp e Selenomonas spp em uma associação com bactérias presentes no 

biofilme dos pacientes portadores da doença. A infecção ocorre frequentemente na presença de 

estresse psicológico; pode ocorrer em qualquer idade; no entanto, é vista com mais frequência 

nos jovens e adultos de meia-idade. Em um caso clássico, as papilas interdentais apresentam 

grande inflamação, mostram-se edemaciadas e hemorrágicas, em geral, as papilas afetadas são 

arredondadas e demonstram áreas de necrose perfuradas, similares a crateras, que são cobertas 

com uma pseudomembrana cinzenta. 

(  ) Inflamação limitada aos tecidos moles que circundam os dentes; não inclui os processos 

inflamatórios que podem se estender para a crista alveolar, ligamento periodontal ou cemento. 

Um padrão de inflamação similar foi observado na mucosa em volta dos implantes, denominado 

mucosite peri-implantar. A maioria dos casos ocorre devido à falta de higiene oral, que leva ao 

acúmulo de biofilme e cálculo; no entanto, muitos outros fatores podem afetar a suscetibilidade 

da gengiva à microbiota oral. A frequência é alta em todas as faixas etárias. 

(  ) Inflamação dos tecidos gengivais associado a alguma perda de inserção do ligamento periodontal 

e suporte ósseo; com a perda progressiva da inserção, pode ocorrer uma destruição do ligamento 

periodontal e do osso alveolar adjacente. A migração apical do epitélio crevicular ao longo da 

superfície radicular resulta na formação de bolsas periodontais. É possível o afrouxamento e a 

consequente perda dos dentes. Durante mais de um século, a presença da doença tem sido 

correlacionada com o acúmulo de biofilme no dente e sob a gengiva, e sua associação à doença 

sistêmica não é rara. 

(  ) Crescimento anormal dos tecidos gengivais, secundário a uma causa específica. Após um a três 

meses de exposição ao agente causal, os aumentos se originam nas papilas interdentais e 

espalham-se pelas superfícies dentárias. Os segmentos anterior e facial são as áreas mais 

envolvidas. Nos casos extensos, a gengiva hiperplásica pode cobrir uma parte (ou toda) das 

coroas de muitos dos dentes envolvidos. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 1 – 4 – 2 – 3. 

B) 1 – 3 – 2 – 4. 

C) 4 – 1 – 3 – 2. 

D) 3 – 2 – 4 – 1. 

E) 2 – 4 – 1 – 3. 
 

 

QUESTÃO 39 – A adequação do processo de trabalho ao modelo de atenção proposto nas diretrizes 

do Ministério da Saúde para a organização da atenção à saúde bucal no âmbito do SUS (2004) requer 

a prática de alguns conceitos. Um desses conceitos é definido como: “a equipe deve estar capacitada 

a oferecer de forma conjunta ações de promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação, 

tanto no nível individual quanto coletivo”. Assinale a alternativa que corresponde corretamente a este 

conceito. 
 

A) Interdisciplinaridade e Multiprofissionalismo. 

B) Integralidade da Atenção. 

C) Intersetorialidade. 

D) Ampliação e Qualificação da Assistência. 

E) Condições de Trabalho. 
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QUESTÃO 40 – As ações de promoção e de proteção a saúde, dentre elas as ações de saúde bucal, 

devem se inserir na estratégia planejada pela equipe de saúde numa inter-relação permanente com 

as demais ações da Unidade de Saúde e podem ser desenvolvidas pelo sistema de saúde, articulado 

com outras instituições governamentais, empresas, associações comunitárias e com a população e 

seus órgãos de representação. Tais ações visam à redução de fatores de risco, que constituem ameaça 

à saúde das pessoas. No rol das ações de saúde bucal encontramos: “Considerando a importância de 

que o trabalho do CD não se restrinja apenas a sua atuação no âmbito da assistência odontológica, 

limitando-se exclusivamente à clínica, sugere-se cautela no deslocamento frequente deste profissional, 

para a execução das ações coletivas. Estas devem ser feitas, preferencialmente, pelo THD, pelo ACD 

e pelo ACS. Compete ao CD planejá-las, organizá-las, supervisioná-las e avaliá-las sendo, em última 

instância, o responsável técnico-científico por tais ações”. Assinale a alternativa que corresponde 

corretamente a essa ação. 

 

A) Fluoretação das águas. 

B) Higiene bucal supervisionada. 

C) Aplicação tópica de flúor. 

D) Educação em Saúde. 

E) Prevenção e controle do câncer bucal. 

 

 

QUESTÃO 41 – Os fluoretos são compostos químicos formados pela combinação com outros 

elementos, encontrados em toda parte: solo, ar, água, plantas e vida animal. Isto explica porque 

muitos alimentos contêm flúor. Ainda assim, o que ingerimos não passa em média de 0,3 mg de flúor 

por dia. A fluoretação da água para consumo humano é uma medida preventiva de comprovada 

eficácia, que reduz a prevalência de cárie dental entre 50% e 65% em populações sob exposição 

contínua desde o nascimento, por um período de aproximadamente dez anos de ingestão da dose 

ótima. É um processo seguro, econômico e adequado, cuja efetividade se deve à combinação de três 

fatores: o fortalecimento do esmalte pela redução da sua solubilidade perante o ataque ácido, inibindo 

a desmineralização; o favorecimento da remineralização; e a mudança na ecologia bucal pela 

diminuição do número e do potencial cariogênico dos microrganismos. Para que se possa implantar a 

fluoretação das águas de um sistema de abastecimento os seguintes fatores devem ser observados, 

EXCETO: 
 

A) Levantamento do índice de CPO-D (C=Cariados; P=Perdidos; O=Obturados; D=Dentes). 

B) Teor ideal de íon fluoreto a ser aplicado. Deverá ser calculado em função da média de temperaturas 

máximas diárias observadas durante um período mínimo de oito anos. 

C) Informações técnicas do sistema de abastecimento de água. 

D) Escolha do equipamento – Basicamente são utilizadas bombas dosadoras, dosadores de nível 

constantes, cone de saturação e cilindros de saturação. 

E) Definição do ponto de aplicação – O ponto de aplicação deverá ser definido de acordo com o produto 

químico a ser utilizado e as características técnicas do sistema de abastecimento de água. 

 

 

QUESTÃO 42 – Os materiais de moldagem são importantes e muito utilizados na odontologia. Sua 

finalidade é a reprodução de estruturas bucais, dentre elas os dentes para a realização de trabalhos 

restauradores que necessitem de uma etapa laboratorial. Para a obtenção de uma boa moldagem, o 

material empregado deve reproduzir com fidelidade e executar com exatidão a réplica dos tecidos 

extra ou intrabucais, devendo preencher os alguns requisitos. Assinale a alternativa que contém de 

forma correta um desses requisitos. 

 

A) Ter solidez para adaptar-se aos tecidos bucais, copiando adequadamente os espaços entre e ao 

redor dos dentes. 

B) Transformar-se em um material borrachoide com um tempo de presa não superior a 2 minutos 

quando levado à boca. 

C) Ter viscosidade suficiente para ficar contido na moldeira que o leva à boca. 

D) Não se distorcer de forma a provocar rasgos superiores a 1 cm quando removido da boca. 

E) Manter estabilidade dimensional para poder ser vazado impreterivelmente em até 6 dias e produzir 

um modelo de gesso com fidelidade. 
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QUESTÃO 43 – As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica seguem 

normativas específicas do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, 

protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas. Nesse contexto, considerando as atribuições dos 

Cirurgiões-Dentistas que atuam na Atenção Básica, assinale a alternativa que contém de forma correta 

uma dessas atribuições do Cirurgião-Dentista membro da Equipe que atua na Atenção Básica. 

 

A) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação do Cirurgião-Dentista, 

identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos de cárie. 

B) Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, unicamente no âmbito da Unidade Básica 

de Saúde, e demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros). 

C) Participar de reuniões a fim de acompanhar e discutir em conjunto com a coordenação de saúde 

bucal o planejamento e avaliação sistemática das ações da equipe, visando a mudança constante 

do processo de trabalho. 

D) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. 

E) Realizar supervisão do Técnico em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) em conjunto 

com o enfermeiro e gerente de UBS. 

 

 

QUESTÃO 44 – A Associação Brasileira de Ensino Odontológico – ABENO, chancelou publicação que 

relata uma revisão sistemática da literatura que avaliou a relação entre a profundidade radiográfica e 

a presença de cavitação em lesões cariosas proximais em dentes permanentes posteriores; após 

analisar os resultados de 10 estudos, foram feitas várias constatações sobre o tema, que encontram 

respaldo na literatura odontológica. Em relação ao tema, analise as assertivas abaixo, assinalando V, 

se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) A maioria dos estudos demonstra que a probabilidade de dentes com zona radiolúcida no esmalte 

apresentarem lesões de cárie com cavidade é baixa. 

(  ) Nos casos em que as imagens radiolúcidas atingem os dois terços internos de dentina ou imagens 

com >1 mm em dentina, a porcentagem de lesões cariosas cavitadas é de 100% na maioria dos 

estudos. 

(  ) O exame radiográfico, isoladamente, não é suficiente para embasar a decisão de tratamento, e o 

exame clínico adicional (afastamento dental) é importante para a indicação do tratamento 

restaurador. 

(  ) As evidências disponíveis demonstram a possibilidade de paralisação das lesões cariosas em 

qualquer estágio de desenvolvimento, motivo pelo qual foram padronizadas as condutas dos 

profissionais acerca da doença cárie. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V – V. 

B) F – V – F – F. 

C) V – V – V – F. 

D) V – F – F – V. 

E) F – F – F – V. 

 

 

QUESTÃO 45 – “O compromisso dos profissionais em odontologia é com a saúde, contribuindo para 

reverter o modelo cirúrgico-restaurador que levou brasileiros a perder cerca de um bilhão e 800 

milhões de dentes, mesmo indo ao dentista” (BUSATO, MALTZ; 2014). Considerando esse pressuposto 

e o papel da Equipe de Saúde Bucal, no SUS, assinale a alternativa que define de forma adequada 

qual deve ser o primeiro objetivo de todo profissional Cirurgião-Dentista em sua atuação na ESB. 

 

A) Evitar a instalação da doença, por meio da educação. 

B) Intervir precocemente, o que pode evitar que muitas lesões necessitem de tratamento restaurador. 

C) Se houver lesão cariosa em dentina, deve-se usar material restaurador que possibilite uma 

intervenção mínima, com a menor remoção da estrutura dentária possível. 

D) Se houver exposição pulpar, proceder a curetagem seguida de proteção com hidróxido de cálcio e 

ionômero de vidro, tipo técnica do Sanduíche. 

E) Realizar análise anterior ao início do preparo cavitário e ao procedimento restaurador, tendo em 

vista que as manobras do tratamento dependerão do tipo de lesão, localização de suas margens e 

sua relação com o periodonto. 
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QUESTÃO 46 – O diabetes melito é a principal disfunção endócrina que afeta aproximadamente 7% 

da população, com outros 2% a 3% de casos não diagnosticados. Em pacientes com idade de 60 anos 

ou mais, 20,9% de todas as pessoas nessa faixa etária sofrem de diabetes (aproximadamente uma 

em cinco). Cerca de 20,8 milhões de crianças e adultos sofrem de diabetes e contribuem com 225.000 

mortes por ano. A classificação atual do diabetes inclui três categorias clinicas gerais; diabetes tipo 1, 

diabetes tipo 2, e diabetes gestacional (gravidez) (MISCH, 2008). A respeito do manejo do paciente 

diabético no consultório odontológico, é correto afirmar que: 
 

A) A complicação mais séria para os pacientes diabéticos, durante os procedimentos odontológicos, é 

a hiperglicemia, que geralmente ocorre como resultado de um nível excessivo de insulina, drogas 

hipoglicêmicas ou ingestão inadequada de alimentos. 

B) O estresse da cirurgia pode provocar a liberação de hormônios contrarreguladores, que 

comprometem a regulação da insulina e podem resultar em hipoglicemia e estado catatônico. 

C) O protocolo de redução do estresse é recomendado em todos os pacientes, incluindo consultas pela 

manhã, jejum no café da manhã, redução da dor e ansiedade, tratamento em sessão única e 

possível sedação. 

D) Os pacientes com baixo risco de complicações associadas ao diabetes são os assintomáticos e que 

apresentam um bom controle metabólico com seus níveis de glicose no sangue não inferiores a 150 

mg/dL. 

E) Fraqueza, nervosismo, tremor, palpitações e sudorese são sinais da hipoglicemia. 
 

 

QUESTÃO 47 – Nos portadores das hepatites virais agudas ou crônicas, a conduta odontológica tem 

início com a anamnese, avaliando-se os dados de identificação do paciente, perfil psicossocial e 

demográfico, história medica pregressa, tratamento atual e medicações em uso, presença de hábitos 

orais (deletérios ou não) e história odontológica pregressa e atual. A interação do cirurgião-dentista 

com a equipe multiprofissional é indispensável para o conhecimento do estado geral de saúde e do 

dano hepático do paciente, fatores importantes para a elaboração do plano de tratamento 

odontológico. A respeito do manejo do paciente portador de hepatite viral no consultório odontológico, 

é correto afirmar que: 
 

A) Tratamentos odontológicos eletivos não são contraindicados em portadores de hepatites virais em 

nenhum momento da vida do indivíduo. 

B) Na Adequação do Meio Bucal (AMB), o cirurgião-dentista deve orientar o indivíduo quanto a higiene 

bucal, uso do fio dental e dieta adequada e realizar as restaurações das cavidades abertas com 

amálgama de prata, para evitar infiltrações e retratamentos. 

C) A realização de qualquer cirurgia em paciente hepatopatia envolve risco de metástases a partir do 

fígado. 

D) Embora uma contagem de plaquetas de 100.000/mm3 de sangue seja desejável para cirurgias 

maiores, cirurgias odontológicas menores podem ser realizadas com uma contagem de plaquetas 

acima de 50.000/mm3, sendo a transfusão necessária caso essa contagem caia para níveis 

inferiores. 

E) A utilização de hemostáticos locais é absolutamente vedada para a realização de cirurgias 

odontológicas nesses pacientes. 
 

 

QUESTÃO 48 – Entre as atribuições do cirurgião-dentista, uma das mais nobres e importantes refere-

se à promoção do alívio da dor do paciente. A dor de origem pulpar ou perirradicular corresponde a 

cerca de 90% dos casos de emergência em consultórios dentários, sendo que, muitas vezes, a 

intervenção endodôntica torna-se imprescindível para o alívio imediato dos sintomas. A respeito dos 

casos de emergências endodônticas no consultório odontológico, é correto afirmar que: 
 

A) As condições associadas a polpas vitais que podem requerer tratamento para alívio da 

sintomatologia são hipersensibilidade dentária, pulpite reversível e pulpite necrótica aguda. 

B) Dificilmente, o emprego de analgésicos alivia a dor associada a uma emergência verdadeira. 

C) Em todos os casos de pulpite reversível deve ser realizada a remoção do tecido cariado ou 

restauração defeituosa e aplicação de curativo com cimento à base de óxido de zinco e eugenol. 

D) Nos casos de dor de origem perirradicular ao se realizar a abertura coronária e a limpeza dos dois 

terços coronários, pode haver agudização de sintomas por causa da diferença de pressão 

(perirradicular e atmosférica), que induz uma necessidade de sedação profunda com midazolam. 

E) Nos casos de necrose pulpar com periodontite apical aguda pode ocorrer teste positivo de percussão 

e, às vezes, de palpação, mas nunca ocorre dor intensa à mastigação. 
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QUESTÃO 49 – Ainda que existam indícios de que o homem já aplicava alguns métodos de purificação 

e desinfecção centenas de anos antes da era Cristã, uma das evidências científicas mais concretas 

quanto à preocupação com o que hoje chamamos de esterilização é o trabalho de Heródoto (484-424 

a.C.), que relata a utilização do fogo para a destruição de materiais nocivos e infectantes, assim como 

para a eliminação dos odores provenientes da putrefação dos corpos humanos mortos nas guerras. 

Hipócrates (460-370 a.C.) reconhecia, naquela época, a importância da lavagem de feridas com água 

fervida e da limpeza das mãos e das unhas do operador. As décadas seguintes consolidaram as 

primeiras medidas eficazes para fornecer as bases justificadoras dos protocolos de biossegurança, 

hoje difundidos mundialmente. A respeito dos conceitos de biossegurança, é correto afirmar que: 

 

A) Limpeza: Condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, 

controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde 

humana, animal e vegetal e o meio ambiente. 

B) Desinfecção: Remoção mecânica de sujidades, com o objetivo de reduzir a carga microbiana, a 

matéria orgânica e os contaminantes de natureza inorgânica, de modo a garantir a manutenção da 

vida útil do artigo. 

C) Esterilização: Processo físico ou químico que elimina a maioria dos microrganismos patogênicos, 

com exceção de esporos bacterianos, de objetos inanimados e superfícies. 

D) Antissepsia: Processo físico-químico que elimina a maioria dos microrganismos patogênicos, com 

exceção de esporos bacterianos, de superfícies expostas do corpo humano. 

E) Assepsia: Processo que visa destruir ou eliminar todas as formas de vida microbiana presentes, por 

meio de métodos físicos ou químicos. 

 

 

QUESTÃO 50 – A prestação de serviços de saúde bucal deve priorizar os agravos de maior gravidade 

e/ou mais prevalentes. O Ministério da Saúde classificou os principais agravos que acometem a saúde 

bucal no Brasil e que têm sido objeto de estudos epidemiológicos em virtude de sua prevalência e 

gravidade. Considerando essa realidade, preencha os parênteses na sequência de doença mais 

prevalente/grave (1) para a menos prevalente/grave (7). 

 

(  ) Fluorose dentária. 

(  ) Doença periodontal. 

(  ) Maloclusão. 

(  ) Cárie dentária. 

(  ) Câncer de boca. 

(  ) Edentulismo. 

(  ) Traumatismos dentários. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, considerando a ordem de 

prevalência/gravidade de cada doença, é: 

 

A) 6 – 1 – 5 – 2 – 7 – 4 – 3. 

B) 6 – 2 – 4 – 1 – 5 – 3 – 7. 

C) 5 – 3 – 7 – 1 – 6 – 2 – 4. 

D) 7 – 4 – 5 – 3 – 6 – 1 – 2. 

E) 1 – 2 – 4 – 3 – 5 – 7 – 6. 
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QUESTÃO 51 – A prevalência e incidência da cárie dentária é usualmente avaliada em estudos 

epidemiológicos a partir do emprego do índice CPOD (sigla para dentes “cariados, perdidos e 

obturados”), composto pela soma dos dentes acometidos por lesões de cárie cavitadas (“C” - 

cariados), extraídos (“P” – perdidos) ou restaurados (“O” – obturados) devido à cárie dentária, e o D 

indica que a unidade de medida é o dente. Devido ao seu caráter cumulativo ao longo dos anos, o 

CPOD é sempre referido em relação à idade, e um indicador utilizado internacionalmente é o CPOD 

aos 12 anos de idade. No caso do Brasil, o primeiro inquérito nacional foi realizado em 16 capitais no 

ano de 1986; em 2003, foi realizado o primeiro inquérito de saúde bucal que incluiu, além de todas 

as 27 capitais, os municípios do interior das cinco regiões, chamado de SB Brasil 2003; e nova pesquisa 

nos mesmos moldes foi realizada no ano de 2010, o SB Brasil 2010. Assinale a alternativa que 

apresenta de forma correta os índices CPOD aos 12 anos de idade dos 3 inquéritos nacionais realizados 

no Brasil. 

 

A) 1986 (3,2); 2003 (2,8); 2010 (1,5). 

B) 1986 (7,6); 2003 (3,2); 2010 (1,6). 

C) 1986 (6,7); 2003 (2,8); 2010 (2,1). 

D) 1986 (5,4); 2003 (4,1); 2010 (3,2). 

E) 1986 (6,3); 2003 (3,2); 2010 (2,1). 

 

 

QUESTÃO 52 – Ao realizar uma restauração de dente cariado, o Cirurgião-Dentista deve realizar a 

eleição da técnica de proteção pulpar, que dependerá, essencialmente, da profundidade da cavidade, 

da qualidade do remanescente dentinário e da natureza do material restaurador a ser utilizado. 

Considerando os materiais indicados para proteção pulpar empregados em função da profundidade da 

cavidade e do agente restaurador a ser utilizado, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Amálgama. 

2. Resina composta. 

3. Cimento de ionômero de vidro. 

 

Coluna 2 

(  ) Cavidade profunda – Nenhuma proteção ou Cimento de Ca(OH)2. 

(  ) Cavidade profunda – Cimento de Ionômero de Vidro para forramento + verniz cavitário. 

(  ) Cavidade profunda – Cimento de Ionômero de Vidro para forramento + sistema adesivo. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 3 – 1 – 2. 

B) 1 – 3 – 2. 

C) 2 – 1 – 3. 

D) 3 – 2 – 1. 

E) 2 – 3 – 1. 

 

 

QUESTÃO 53 – Do ponto de vista socioecológico, a cárie resulta de uma série de fatores que 

interferem no processo saúde-doença, sendo o mais importante deles o determinante social. É 

importante compreender que os fatores psicossociais, culturais, econômicos, políticos e ambientais 

exercem importante influência no aparecimento da cárie. Nessa perspectiva, Selwitz et al. (2007) 

descreveram os diversos fatores determinantes para o desenvolvimento e a progressão da cárie. 

Assinale a alternativa que apresenta de forma correta, dentre esses fatores determinantes, dois 

fatores do nível macrossocial. 

 

A) Acesso à educação em saúde bucal e responsabilidade. 

B) Dieta e atitudes preventivas. 

C) Agentes antimicrobianos e autonomia. 

D) Conhecimento e renda. 

E) Acesso a serviços odontológicos qualificados e educação. 
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QUESTÃO 54 – Lesões não cariosas são consideradas um desgaste de tecido dentário não relacionado 

à cárie. Elas acometem principalmente a porção cervical vestibular ou palatina dos dentes, têm origem 

multifatorial e podem ocorrer em virtude do envelhecimento natural do dente. Considerando a 

classificação das lesões não cariosas, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Erosão. 

2. Abrasão. 

3. Atrição. 

4. Abfração. 

 

Coluna 2 

(  ) É um tipo de lesão não cariosa que se caracteriza pelo desgaste mecânico da estrutura dental que 

ocorre por causa do contato repetido de um corpo estranho na superfície dental, desde que não 

seja relacionado à oclusão. 

(  ) É um tipo de lesão não cariosa em que se observa perda de estrutura dental decorrente da flexão 

da coroa durante a função oclusal, geralmente associada a esforço excessivo em virtude de 

interferências oclusais, problemas ortodônticos, ausências dentárias ou parafunções (como 

bruxismo e apertamento). 

(  ) É uma lesão não cariosa provocada pelo contato dos dentes sem nada interposto entre eles. Esse 

contato ocorre durante a deglutição, a mastigação e a fonação, e como a longevidade e o tempo 

de permanência dos dentes nas arcadas hoje é maior do que no passado, essas lesões têm se 

tornado cada vez mais comuns. 

(  ) É um tipo de lesão não cariosa que se caracteriza como um desgaste crônico e químico provocado 

por ácidos de origem não bacteriana, os quais, para terem capacidade erosiva, devem ter pH 

inferior a 5,5. Esse tipo de lesão acomete locais sem biofilme. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 3 – 4. 

B) 2 – 4 – 3 – 1. 

C) 3 – 1 – 2 – 4. 

D) 4 – 3 – 1 – 2. 

E) 3 – 2 – 4 – 1. 

 

 

QUESTÃO 55 – Na presença de saúde, os tecidos periodontais apresentam características externas, 

vistas a olho nu, nas faces vestibular e lingual do periodonto marginal. Dentre essas características e 

suas descrições corretas, podemos citar, EXCETO: 

 

A) Coloração: rosa pálida na região da mucosa ceratinizada, podendo apresentar uma coloração 

marrom mais ou menos intensa, decorrente da pigmentação exógena ou melânica endógena. 

B) Textura superficial: pode apresentar-se com um aspecto superficial pontilhado também conhecido 

como “casca de laranja”, principalmente na região anterior; entretanto, este também pode estar 

ausente nas gengivas normais. 

C) Consistência: firme e aderida ao osso e à região cervical dos dentes. 

D) Profundidade de sondagem: com leve pressão, a sonda periodontal deve penetrar de 2,5 a 4,5 

milímetros com ausência de sangramento. 

E) Contorno: a gengiva marginal acompanha a crista óssea subjacente e, consequentemente, varia 

conforme o biotipo periodontal. Tem a forma de arco côncavo regular, bastante pronunciado na 

região anterior e mais suave na região posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



620_CE_14_NS_26/1/202212:07:45 

Execução: Fundatec 
CIRURGIÃO DENTISTA 

QUESTÃO 56 – As indicações para a extração de terceiros molares não crupcionados estão 

enumeradas em Parameters and Pathways, publicado pela Associação Americana de Cirurgiões 

Bucomaxilofaciais (POGREL apud BAGHERI et al., 2013). Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente duas dessas indicações. 

 

A) Lesão pulpar ou periapical tratável e dor. 

B) Dor e estética. 

C) Dente cariado e pericoronarite. 

D) Pericementite aguda e dente cariado. 

E) Pericoronarite e angioplastia. 

 

 

QUESTÃO 57 – A má-oclusão decorre de alterações no crescimento e no desenvolvimento do sistema 

craniofacial, acometendo os músculos e ossos dos maxilares. Os dados secundários oriundos da 

Pesquisa Nacional de Saúde Bucal – SB Brasil 2010 permitiram a avaliação da prevalência e severidade 

da má-oclusão em indivíduos pertencentes ao grupo etário de 15-19 anos. Considerando a má-oclusão 

severa e muito severa, o Brasil possui uma prevalência maior que a Turquia e Índia, e menor que o 

Peru e Nigéria. Assinale a alternativa que contém a prevalência de adolescentes de 15-19 anos com 

má-oclusão severa e muito severa no Brasil, considerando os dados do SB Brasil 2010. 

 

A) 32,6%. 

B) 6,7%. 

C) 43,9%. 

D) 4,6%. 

E) 17,5%. 

 

 

QUESTÃO 58 – Partindo-se do princípio de que o município possui um conjunto de projetos e 

atividades voltados para a concretização das ações previstas no Plano de Saúde, orientando as 

escolhas estratégicas e prioritárias para atingir um determinado nível de saúde da população, definido 

em função das características epidemiológicas, da organização dos serviços, do modelo de atenção 

utilizado no município e dos marcos da Política de Saúde Municipal, a equipe de saúde bucal deve 

planejar o atendimento no seu território, tendo conhecimento da realidade em atuará para o 

planejamento e a programação das ações. Para isso, torna-se necessário o conhecimento de dados e 

informações para o diagnóstico, planejamento, execução e avaliação de atenção odontológica. Nesse 

contexto, assinale a alternativa que correlaciona corretamente um conjunto de dados e informações 

necessárias para o diagnóstico da atenção odontológica. 

 

A) Informações gerais: número total de profissionais (setor público e privado); sistema de vigilância 

sanitária; levantamento da capacidade instalada dos serviços públicos. 

B) Informações qualitativas: população, especificando-se divisões em urbano/periurbano/rural, por 

idades, etc.; renda per capita anual e mensal estimada; dados de escolaridade (públicas/privadas 

e grau de ensino). 

C) Epidemiologia: prevalência de cárie; tendência de processos de cárie; doença periodontal; 

indicadores de saúde. 

D) Oferta de serviços odontológicos: opinião da população em relação à quantidade e qualidade dos 

serviços de atenção à saúde bucal disponíveis; condicionantes políticos e econômicos que 

favoreçam ou dificultem a ação setorial. 

E) Sistema de vigilância sanitária: oferta de pessoal médico, de enfermagem, de odontologia e de 

outras categorias; unidades de saúde existentes e tipo de serviços prestados; instituições 

formadoras de recursos humanos, com oferta de vagas na área odontológica e quanto a técnicos e 

pessoal auxiliar. 
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Execução: Fundatec 
CIRURGIÃO DENTISTA 

QUESTÃO 59 – A lesão mais comum ao tecido mole durante a cirurgia oral é a laceração da mucosa 

durante a extração de um dente. Isso geralmente resulta de um dimensionamento inadequado para 

descolamento, que é então forçosamente retraído para além da capacidade do tecido de se esticar da 

forma como o cirurgião tenta fazer para ganhar o acesso cirúrgico necessário. Isso resulta em um 

esgarçamento, geralmente na extremidade da incisão. Assinale a alternativa que descreve 

corretamente uma ação preventiva à laceração. 

 

A) Fazer o menor descolamento do tecido possível, para evitar excesso de tensão. 

B) Seguir os princípios de assepsia de forma adequada. 

C) Usar uma pinça Allis sempre que precisar fazer retração do retalho. 

D) Fazer incisões de alívio, quando indicado. 

E) Instruções pré-operatórias minuciosas e explicações para o paciente são essenciais na prevenção 

ou limitação do impacto da maioria das complicações. 

 

 

QUESTÃO 60 – No tratamento de complicação de um procedimento odontológico em que há 

ocorrência de comunicação buco-sinusal, e após 7 dias do ocorrido há presença de exsudato purulento, 

que submetido a exame de cultura bacteriana aponta o crescimento da bactéria Fusobacterium sp, o 

cirurgião-dentista deve prescrever antibioticoterapia associada aos demais procedimentos a serem 

realizados. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o antibiótico indicado para tratar essa 

infecção e justificativa para a prescrição. 

 

A) Amoxicilina, porque possui cadeia molecular que os demais antibióticos, agindo melhor nas regiões 

periféricas. 

B) Metronidazol, porque está indicado na profilaxia e tratamento das infecções causadas por bactérias 

anaeróbias. 

C) Benzilpenicilina Benzatina, porque está indicado no tratamento de infecções causadas por 

microrganismos sensíveis à penicilina G. 

D) Amoxicilina, porque é suscetível à degradação por betalactamases e, portanto, o espectro de 

atividade é eficiente na eliminação de Fubacterium sp. 

E) Tetraciclina, porque é indicado no tratamento de infecções causadas por micro-organismos gram-

positivos. 


