ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-MA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017

=

CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Cirurgião Dentista
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo
o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, compassos, MP3,
Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início
da prova.
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta)
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 27 de novembro de 2017 até às 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
26 de novembro de 2017
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

AS QUESTÃO DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

TEXTO
Sem a presença do negro na formação do Brasil, este seria outro país, este seria outro povo,
esta seria outra cultura, certamente menos rica.
Nem dá para imaginar. Pode-se pensar no Brasil sem o barroco de Aleijadinho, sem a
genialidade de Machado de Assis, sem a pungente e transfiguradora poesia de Cruz e Sousa? Certamente
não. Sem eles, não seria o Brasil este Brasil; seria outro, menos doído e menos comovido.
O Brasil não nos esperou para nascer. Não esperou que se redigisse a Declaração Universal
dos Direitos Humanos. Desde possivelmente 1530, quando de fato começou a colonização, deu-se início
à alquimia étnica e cultural que o formaria. Índios foram preados, escravizados ou vendidos; negros,
trazidos como escravos em porões de navios. [...]
[...] Mas o Brasil veio se fazendo. Um país não se faz como um edifício, a partir de um projeto,
só com gente íntegra e respeitosa dos valores humanos. O nosso foi feito com gente decidida e ambiciosa,
mas também com degredados e aventureiros — "mistura de seda e péssimo", para parafrasear Carlos
Drummond de Andrade. [...]
A história, como se vê, escreve certo por linhas tortas.
E escreve errado também. Negros africanos capturavam outros negros de tribos inimigas, os
escravizavam e os vendiam aos árabes, os portugueses e aos ingleses. Era um negócio. Um negócio sujo,
mas a verdade é que, sem o braço escravo, nossa história teria sido outra. Se, sem ele, Portugal tivesse
desistido de colonizar o Brasil, outro colonizador o teria feito, usando escravo também. [...]
A escravidão, que é uma ignomínia, foi um fenômeno não racista, mas econômico. Impossível
crer que uma elite africana, negra, alimentasse preconceito de cor contra outros negros africanos. Não
obstante, foi ela que os aprisionou e os vendeu como escravos. Além do mais, a escravidão não foi o
único fato indigno em nossa história: não fuzilaram frei Caneca? Não enforcaram Bequimão e Tiradentes?
Não assassinaram Marighela, Massena, Mário Alves? E os que têm sido assassinados pelo latifúndio,
pela falta de hospitais e de saneamento? A quem pedir perdão por esses crimes?
Não tem sentido pedir perdão aos africanos pela escravização de seus irmãos negros que eles
foram os primeiros a pôr em prática. Não era o racismo que estava na origem da escravização no caso
brasileiro, como não estava no caso dos brancos espartanos escravizando brancos atenienses ou no dos
romanos escravizando gregos ou no dos astecas escravizando astecas, o que não significa que existisse e
não exista racismo.
A escravidão é uma ignomínia, porque submete um homem a outro e o despoja da liberdade e
de todos os demais direitos inerentes à condição humana. [...]
Não, não pedirei perdão aos africanos pela escravidão que alguns deles iniciaram (e que já
estão mortos há séculos!). Tampouco se trata de afirmar que "somos todos culpados", pois isso é
hipocrisia. O que importa não é execrar defuntos, alimentar ressentimentos nem fomentar ódios raciais.
Importa nos darmos todos as mãos, nos abraçarmos calorosamente e nos comprometermos a construir
juntos um país fraterno.
FERREIRA GULLAR, IN: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq010519.htm

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA
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01) Se o título do texto fosse "Desse pão não comerei",
encontraria respaldo no fragmento:
A) "O Brasil não nos esperou para nascer. Não esperou
que se redigisse a Declaração Universal dos Direitos
Humanos." (L.6/7).
B) "A história, como se vê, escreve certo por linhas
tortas." (L.14).
C) "Não, não pedirei perdão aos africanos pela
escravidão que alguns deles iniciaram (e que já estão
mortos há séculos!)." (L.32/33).
D) "A escravidão é uma ignomínia, porque submete um
homem a outro e o despoja da liberdade e de todos os
demais direitos inerentes à condição humana."
(L.30/31).

02) Considerando-se o texto em sua totalidade — tese e
argumentos —, pode-se afirmar que as ideias que
constituem a última declaração do autor (L.35/36)
formam um pensamento
A) duvidoso.
B) coerente.
C) antagônico.
D) redundante.

03) Segundo o texto, a escravidão, no Brasil,
A) esteve, indiretamente, atrelada ao preconceito de cor.
B) foi de cunho mercantil por um lado e econômico, por
outro.
C) estigmatizou o país pela adoção de uma prática
incomum na época.
D) originou-se da necessidade de povoamento da nova
terra descoberta.

05) A alternativa em que há correspondência entre 0
fragmento transcrito e o que dele se afirma é a
A) "Pode-se pensar no Brasil sem o barroco de
Aleijadinho, sem a genialidade de Machado de Assis,
sem a pungente e transfiguradora poesia de Cruz e
Sousa?" (L.3/4) — Questionamento cuja resposta
implica desfavorecimento da ideia veiculada no
parágrafo anterior.
B) "o que não significa que existisse e não exista
racismo." (L.28/29) — Impossibilidade da existência
de racismo no passado e no presente.
C) "O que importa não é execrar defuntos, alimentar
ressentimentos nem fomentar ódios raciais." (L.34)
— defesa de sentimentos negativos que nada
acrescentam à dignidade humana.
D) "Um país não se faz como um edifício, a partir de um
projeto, só com gente íntegra e respeitosa dos valores
humanos." (L.10/11) — Argumento de apoio à
afirmação posterior.

06) No texto,
A) "mas também" (L.12) exprime oposição.
B) "Se" (L.17) expressa causa.
C) "Não obstante" (L. 20/21) denota explicação.
D) "Além do mais" (L.21) dá ideia de acréscimo.

07) Leia os itens abaixo:
I. "Não, não pedirei perdão aos africanos pela
escravidão que alguns deles iniciaram (e que já estão
mortos há séculos!)." (L.32/33)
II. "Tampouco se trata de afirmar que 'somos todos
culpados', pois isso é hipocrisia." (L.33/34)

04) O autor do texto
Levando-se em consideração o emprego do elemento
A) exime os brasileiros do sentimento de culpa pela
escravatura dos negros africanos no país.
B) nega a importância do braço escravo na época da
colonização do Brasil.
C) conduz o leitor à ideia de que é ilógico o resgate da
autoestima dos afrodescendentes.
D) justifica a elite africana do passado pelo
aprisionamento e posterior venda de seus
compatriotas, por se tratar de uma questão política.

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

de coesão textual "Tampouco", na frase II, pode-se
afirmar que, semanticamente, as declarações I e II se
A) somam.
B) opõem.
C) excluem.
D) explicam.
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08) Com referência aos elementos linguísticos que
compõem o texto, é correto afirmar:

11) A alternativa cujo termo transcrito funciona como
agente da ação verbal é

A) A preposição contida na contração "à" (L.8) é uma
exigência do verbo "dar" (L.7), que aparece flexionado

A) “início à alquimia étnica” (L.7/8).

no passado.

B) “uma ignomínia” (L.19).

B) A forma verbal "se vê" (L.14) está na voz passiva e
corresponde a é vista.

C) “com gente decidida” (L.11).
D) “outros negros” (L.15).

C) A partícula "o" (L.18), em “outro colonizador o teria
feito” tem valor pronominal e retoma a expressão
"Um negócio sujo" (L.16).
D) A forma verbal "há" (L.33) pode ser substituída por
existe, sem comprometer o contexto em que se insere.

09) "Não tem sentido pedir perdão aos africanos pela

12) Possui o mesmo valor sintático que a expressão “de
Cruz e Sousa?” (L.4):
A) “de um projeto” (L.10).
B) “de tribos inimigas” (L.15).
C) “de colonizar o Brasil” (L.18).

escravização de seus irmãos negros que eles foram
os primeiros a pôr em prática." (L.25/26)

D) “de seus irmãos negros” (L.25).

Sobre as funções sintático-semânticas dos elementos
que compõem esse período, pode-se afirmar:

13) A alternativa em que há equivalência entre o

A) A oração em negrito/destacada exerce função
objetiva.
B) O conectivo "que" retoma o termo "irmãos negros",
razão porque pode ser reescrito os quais, sem
comprometer o contexto.
C) O predicado "foram os primeiros" classifica-se como
verbo-nominal.
D) O termo "pela escravidão de seus irmãos negros" tem
valor adverbial e indica causa.

10) Os itens em que a reestruturação proposta mantém o
mesmo sentido do fragmento transcrito são os de
número
I. "se redigisse" (L.6) — fosse redigida.
II. "veio se fazendo" (L.10) — fizera-se.

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado é
A) “teria” (L.17) – ação habitual no futuro.
B) “começou” (L.7) – ação contínua no passado.
C) “iniciaram” (L.32) – ação contínua no passado.
D) “vendeu” (L.21) – ação concluída no passado.

14) O nome é elemento central da frase-declaração em
A) “O Brasil não nos esperou” (L.6).
B) “A história (...) escreve certo por linhas tortas. (L.14).
C) “A escravidão é uma ignomínia” (L.30).
D) “como não estava no caso dos brancos espartanos”
(L.27).

III. "foi feito" (L.11) — fez-se.
IV. "teria sido" (L.17) — fora.
V. "escravizando" (L.28) — ao escravizar.
A alternativa em que todos os itens estão
devidamente indicados é a
A) I, III e V.

15) O termo que tem função predicativa é
A) “escravos” (L.21)
B) “negros” (L15).
C) “preados” (L.8).
D) “humana” (L.31).

B) I e II.
C) II e III.
D) III e IV.
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA
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LEGISLAÇÃO DO SUS
16) Conforme o disposto na Portaria Nº 2.488, de 21 de
Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de
Atenção Básica, são responsabilidades comuns a
todas as esferas de governo, EXCETO:
A) Contribuir com o financiamento tripartite da Atenção
Básica.
B) Contribuir para a reorientação do modelo de atenção
e de gestão com base nos fundamentos e diretrizes
assinalados.
C) Garantir fontes de recursos federais para compor o
financiamento da Atenção Básica.
D) Planejar, apoiar, monitorar e avaliar a Atenção Básica.

QUESTÕES DE 16 A 20
19) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e
deliberativo, é órgão colegiado composto por,
EXCETO:
A) Representantes do governo.
B) Prestadores de serviço.
C) Profissionais de saúde e usuários.
D) Todas as alternativas anteriores.

20) Conforme o disposto na Constituição da República
Federativa do
INCORRETA.

Brasil,

marque

a

alternativa

A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

17) São características do processo de trabalho das
equipes de Atenção Básica. Marque a alternativa
INCORRETA.
A) Definição do território de atuação e de população sob
responsabilidade das UBS e das equipes.
B) Prover atenção integral, inconstante e organizada à
população adscrita.
C) Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos
e redes de apoio social, voltados para o
desenvolvimento de uma atenção integral.
D) Realizar atenção domiciliar destinada a usuários que
possuam
problemas
de
saúde
controlados/compensados e com dificuldade ou
impossibilidade física de locomoção até uma unidade
de saúde, que necessitam de cuidados com menor
frequência e menor necessidade de recursos de saúde
e realizar o cuidado compartilhado com as equipes de
atenção domiciliar nos demais casos.

B) Ao sistema único de saúde compete, além de outras
atribuições, nos termos da lei colaborar na proteção
do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
C) É permitida a destinação de recursos públicos para
auxílios ou subvenções às instituições privadas com
fins lucrativos.
D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita diretamente ou
através de terceiros e, também, por pessoa física ou
jurídica de direito privado.

18) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete, coordenar e, em caráter complementar,
executar ações e serviços de:
A) vigilância epidemiológica, alimentação e nutrição e
saúde do trabalhador.
B) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e saúde
do trabalhador.
C) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária,
alimentação e nutrição e saúde do trabalhador.
D) vigilância sanitária, alimentação e nutrição e saúde do
trabalhador.
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICAS
21) Assinale a afirmativa INCORRETA com relação às
técnicas radiológicas:
A) O uso de posicionadores na prática radiológica reduz
em 50% o número de repetições de radiografias.
B) Uma vantagem da técnica do paralelismo sobre a
técnica periapical da bissetriz é o fato da imagem do
processo zigomático da maxila ser projetada acima
dos ápices dos molares superiores.
C) A área focal deve ser ajustada pelo operador e deve
ser a maior possível.
D) A técnica periapical da bissetriz não deve ser utilizada
para a análise de coroas e cristas ósseas alveolares,
pois nestas regiões encontram-se os raios X mais
divergentes.

22) Está INCORRETO afirmar em relação ao “Flúor”:
A) Haverá risco de desenvolvimento de fluorose dental
apenas durante os primeiros estágios de formação do
esmalte.
B) O estabelecimento da concentração ótima de flúor na
água de abastecimento público é feito com base na
temperatura local.
C) A toxicidade aguda do flúor refere-se à ingestão de
grande quantidade de flúor de uma única vez. As
consequências podem ser desde irritações gástricas
até morte.
D) A toxicidade crônica devido ao flúor envolve a
ingestão de pequenas quantidades diárias podendo
afetar tecidos mineralizados, particularmente osso e
esmalte.

23) Os anestésicos locais exercem ação sobre o sistema

nervoso central, gânglios autonômicos, função
neuromuscular e todos os tipos de fibras musculares.
Está INCORRETO afirmar com relação a essas ações:

A) Os efeitos iniciais sobre o sistema nervoso central são,
geralmente, de natureza excitatória seguidos de
depressão.
B) A adrenalina utilizada como vasoconstritor eleva a
pressão sistólica e a frequência cardíaca, causando
palpitações e dor torácica.
C) Algumas ações sobre o sistema cardiovascular são
terapeuticamente úteis e servem de base para o
emprego no tratamento de arritmias cardíacas.
D) O metabolismo das drogas do tipo amida inicia-se na
corrente circulatória e termina no fígado. Sua
eliminação ocorre pelos rins.

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

QUESTÕES DE 21 A 40
24) Todas as alternativas abaixo apresentam corretas
informações com relação aos anestésicos locais,
EXCETO:
A) A presença de inflamação leva a uma queda de pH
tecidual, fato que dificulta a formação de base
anestésica não ionizada, o que reduz a efetividade
anestésica.
B) Os anestésicos locais bloqueiam a sensação de dor,
impedindo a origem e a condução dos impulsos para
o sistema nervoso periférico.
C) Além do bloqueio da condução nervosa, os
anestésicos locais interferem na função de todos os
órgãos nos quais ocorre condução ou transmissão de
impulsos nervosos.
D) Uma vez injetada, a solução ácida de anestésico local
é rapidamente neutralizada pelos sistemas tampões
do líquido extracelular.

25) Está INCORRETO afirmar, com relação ao flúor:
A) O flúor é capaz de ajudar na prevenção da cárie, mas
não pode atuar onde a desmineralização do esmalta já
ocorreu.
B) O flúor tem atividade antimicrobiana e ainda age
sobre algumas enzimas impedindo a formação de
substâncias ácidas e placa bacteriana.
C) O flúor incorpora-se ao órgão dental, reagindo com os
cristais de apatita para formar a apatita fluorada (uso
sistêmico).
D) O flúor, quando usado topicamente, favorece a
formação do fluoreto de cálcio na superfície do
esmalte e este atua como depósito de flúor.

26) São os principais espaços faciais primários da maxila
e mandíbula, respectivamente:
A) bucal, infratemporal e temporal superficial;
submandibular, sublingual e lateral da faringe.
B) bucal, infratemporal e temporal profundo; sublingual,
submentoniano, bucal e retrofaríngeo.
C) canino, bucal e infratemporal; bucal, submentoniano,
submandibular e sublingual.
D) canino, bucal e massetérico; bucal, submentoniano e
pterigomandibular.
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27) As classificações de Winter (1926) e de Pell & Gregory
(1933) para os terceiros molares inclusos se baseiam
respectivamente em:
A) Relação do dente incluso com a borda posterior do
ramo ascendente mandibular e com o plano
mandibular; angulação do longo eixo do dente incluso
em relação ao longo eixo do dente mais próximo.
B) Angulação do longo eixo do dente incluso em relação
ao longo eixo do segundo molar; relação do dente
incluso com a borda anterior do ramo ascendente
mandibular e com o plano oclusal.
C) Relação do dente incluso com a borda anterior do
ramo ascendente mandibular e com o plano oclusal;
angulação do longo eixo do dente incluso em relação
ao longo eixo do segundo molar.
D) Angulação do longo eixo do dente incluso em relação
ao longo eixo do dente mais próximo; relação do
dente incluso com a borda posterior do ramo
ascendente mandibular e com o plano mandibular.

28) Em relação às técnicas cirúrgicas, podemos classificar
exérese, síntese e diérese respectivamente como:
A) utilização apenas de fórceps, utilização de alavanca e
utilização de retalho muco-periosteal.
B) utilização de alavanca, utilização de retalho mucoperiosteal e utilização de fórceps.
C) remoção do objetivo cirúrgico, reparo da área
(sutura) e acesso ao objetivo cirúrgico.
D) acesso ao objetivo cirúrgico, remoção do objetivo
cirúrgico e reparo da área (sutura)

29) Está INCORRETO afirmar com relação ao gesso e aos
materiais de moldagem:
A) As siliconas de condensação possuem como
desvantagem a alteração do seu processo de
polimerização na presença de enxofre.
B) O gesso tipo IV é o mais indicado para a confecção dos
troqueis do modelo de trabalho, por possuir
características superiores aos demais gessos.
C) Os hidrocolóides podem perder água por evaporação
muito facilmente, através do processo conhecido por
sinérese.
D) Nas moldagens com materiais à base de borracha,
aconselha-se antes do gesso, pincelar toda a
superfície do molde com um agente umectante para
facilitar o contato íntimo do gesso com o material de
moldagem.
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

30) Analise as afirmativas abaixo:
I.

II.

III.

IV.

V.

O melanoma maligno é um tumor bucal raro, que
tende a ocorrer no palato duro e na mucosa
mastigatória de pessoas idosas.
O câncer bucal é responsável por menos de 3% de
todos os tumores malignos do corpo e a gengiva não é
um local frequente de malignização.
Leucoplasia é um termo estritamente clínico, criado
para designar uma mancha ou placa branca que não
cede à raspagem e não pode ser diagnosticada como
qualquer outra doença.
Os fibromas gengivais são tumores esféricos de
crescimento lento, que tendem a ser firmes e
nodulares, mas podem ser flácidos e vasculares.
O papiloma gengival aparece como uma
protuberância isolada como uma verruga ou com
aspecto de couve-flor.

Estão CORRETAS:
A) Somente as alternativas I, III e V.
B) Somente as alternativas II e IV.
C) Somente as alternativas I, II e III.
D) Todas as alternativas estão corretas.

31) Analise as afirmativas abaixo:
I. Um aumento de incidência na hiperpigmentação bucal
é descrito em pacientes HIV positivo. Áreas de
pigmentação bucal apresentam sempre como uma
mancha ou estrias na mucosa bucal, palato, gengiva ou
língua.
II. A Angilose bacilar é uma doença infecciosa vascular
proliferativa, com aspecto clínico e histológico muito
similar ao Sarcoma de Kaposi.
III. O Sarcoma de Kaposi quando ocorre em pacientes
infectados pelo HIV, apresenta lesões mais agressivas e
nas regiões do palato e gengiva. A cavidade oral pode
frequentemente ser o primeiro ou o único local da
lesão.
IV. A leucoplasia pilosa bucal é encontrada quase que
exclusivamente no palato duro e bochechas.
V. As lesões bucais mais intensamente associadas com a
infecção pelo HIV incluem hiperpigmentação
melanótica, infecções micobacterianas, estomatite
ulcerativa necrosante e ulcerações bucais.
Estão CORRETAS:
A)
B)
C)
D)

Somente as alternativas I, III e V.
Somente as alternativas II e IV.
Somente as alternativas I, II e III.
Todas as alternativas estão corretas.
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32) Todas as alternativas abaixo apresentam corretas
afirmativas com relação à adesão aos tecidos
dentários, EXCETO:
A) Restaurações adesivas de resina composta reforçam
substancialmente a estrutura dentária.
B) O comportamento clínico dos adesivos dentinários é
mais eficiente em lesões cervicais escleróticas que em
dentina normal.
C) A microinfiltração consiste na passagem de bactérias,
fluidos e substâncias químicas entre a parede
dentinária e a restauração.

35) Todas as alternativas abaixo estão corretas com
relação às lesões não cariosas, EXCETO:
A) A erosão intrínseca é o resultado da ação do ácido
endógeno, ou seja, o ácido gástrico.
B) O termo abfração é usado para descrever uma forma
especial de defeito em forma de cunha na região
cervical do dente.

D) A penetração dos adesivos na camada de colágeno
previamente desmineralizada pelo ácido constitui um
dos mecanismos mais prováveis de adesão à dentina.

C) Nas lesões erosivas, os fluoretos são utilizados para
deter o processo e remineralizar as lesões
subsuperficiais profundas.
D) Em lesões cervicais não cariosas, a realização de um
bisel na margem de esmalte aumenta a área
superficial para micro retenção e reduz o limite visual
entre a restauração e a estrutura dental.

33) Não podemos afirmar com relação às facetas de

36) Das opções seguintes, a que produz maior perda de

porcelanas:
A) Quando se restaura a espessura do esmalte original,
usando porcelana como substituto, o dente recupera
suas
propriedades
estruturais,
ópticas
e
biomecânicas originais.
B) As facetas de porcelana, antes de serem fixadas aos
dentes, são muito frágeis, e qualquer descuido poderá
provocar trincas e fraturas.
C) As facetas de porcelana estão indicadas para dentes
com coroa clínica excessivamente curta, já que a
economia de tecido se torna importante nesses casos.
D) A faceta de porcelana deve ser condicionada com
ácido fluorídrico a 10%, durante 2 minutos, antes da
cimentação.

34) Assinale a alternativa INCORRETA com relação às
restaurações em dentes tratados endodonticamente:
A) Os pinos intracanais estão indicados quando um
dente sofre forças horizontais, de cisalhamento ou de

resistência coronária é:
A) Um preparo de acesso em um incisivo superior não
restaurado e sem cárie.
B) Um preparo de acesso em um molar superior não
restaurado e sem cárie.
C) Um preparo de acesso em um molar inferior não
restaurado e sem cárie.
D) Um preparo MOD em um pré-molar sem cárie e
cavidade de acesso.

37) Os anti-inflamatórios administrados em combinação
com anticoagulantes podem:
A) Aumentar o tempo de protrombina.
B) Resultar na diminuição do tempo de sangramento.
C) Aumentar a biodisponibilidade dos anticoagulantes.
D) Produzir nenhum efeito colateral.

38) Com relação à aplicação de selantes em fóssulas e
fissuras do esmalte, não podemos afirmar:

compressão internas e concentradas.
B) O desenho do pino, normalmente, é ditado pela forma
do canal radicular.
C) Quanto maior o comprimento do pino, maior será a
sua retenção.
D) O diâmetro do pino deve ser preferencialmente, igual
ao diâmetro do canal. Deve-se procurar alargar
bastante o canal para que o pino possua um maior
diâmetro.
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

A) A remoção de placa ou resíduos deve ser realizada
pelo profissional através de profilaxia.
B) O condicionamento ácido deve ser feito para
aumentar a área de contato e o nível de porosidade do
esmalte.
C) É importante que camada de selante aplicada sobre as
fóssulas e fissuras seja fina e, durante a sua aplicação,
deve-se evitar a formação de bolhas.
D) A aplicação do selante deve ser feita com pincel,
auxiliado por sonda fina para sulcos mais profundos.
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39) O preparo de um elemento unitário anterior que
receberá uma prótese metalocerâmica deve conter as
seguintes características:
A) Os ângulos internos que serão recobertos pela
cerâmica, devem ser vivos.
B) Os ângulos das bordas da cinta metálica devem ser
arredondados.
C) O contato com o antagonista deve estar na interface
metalocerâmica para evitar lascas na cerâmica.
D) A cinta metálica deve se restringir à superfície lingual,
com altura de aproximadamente 2,5mm.

40) Não podemos afirmar com relação à cárie
interproximal:
A) A imagem radiográfica consegue traduzir bem se a
lesão está paralisada ou em atividade. Por isso, essas
radiografias representam uma ótima alternativa para
avaliar o comportamento de lesões ao longo do
tempo.
B) Muitas lesões proximais que apresentam imagem
radiográfica envolvendo a dentina, não apresentam
cavidade no esmalte.
C) A probabilidade da presença de cavidade
macroscópica na superfície de lesões proximais
aumenta à medida que elas progridem em direção à
polpa.
D) As lesões que pela aparência radiográfica estão
confinadas ao esmalte já apresentam envolvimento
dentinário, mas nem por isso necessitam intervenção
restauradora.

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA
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