ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

111 – DENTISTA PSB
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).
03- 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.
04- 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.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: http://www.crescerconcursos.com.br/
Telefone: (86) 3011-4261
E-mail: concursosaodomingosdoazeitao@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

CRESCER CONCURSOS

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
01

Seu Raul era um modesto funcionário público, que morava na Travessa Etelvina, em
Olaria, perto da estação. Casado com D. Eufrosina, tinha cinco filhos: quatro moças e
um rapaz. Sua vida era difícil, com orçamento apertado. Em outros tempos, Seu Raul
tivera sonhos: ainda chegaria a chefe de seção! Com um aumento de ordenado, e mais
a gratificação de chefia, haveria de ter a sua casa própria, financiada pelo Instituto. Nada
de pagar aluguel! Precisava "ter um teto", como dizia D. Eufrosina, nos planos que
juntos faziam, em seus primeiros anos de casados. Depois vieram os filhos; precisava
educá-los. Seu Raul queria que eles "fossem gente"; e as despesas foram aumentando.
Aos poucos, Seu Raul teve de abandonar a ideia da casa própria. Era um sonho bonito,
mas a realidade era bem diferente: não havia meio de sair aquele plano de
reclassificação de que os jornais tanto falavam. E quando saiu o plano, Seu Raul já
estava enterrado até o gogó nas prestações. Agora, era aquilo que se via: uma vida cheia
de aperturas. ( ... )

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

SALES, Herberto. O automóvel. In: Os melhores contos de Herberto Sales.
Seleção de Judith Grossmann. 2. ed. São Paulo: Global, 1999. p. 23.

01)

De acordo com o texto, foi sonho
concretizado por Seu Raul

02)

Sobre o texto, é correto afirmar:

A expressão "com orçamento apertado"
(L.03) é uma contestação de "vida ( ... )
difícil" (L.3).
(B) A afirmação "Em outros tempos, Seu Raul
tivera sonhos" (L. 3/4) leva à conclusão de
que ele, agora, encara a realidade sob
outro ângulo.
(C) A oração "ainda chegaria a chefe de seção!"
(L.4) denota improbabilidade.
(D) A declaração "Nada de pagar aluguel!"
(L.5/6) indica um desejo exclusivo de D.
Eufrosina.
(A)

ter promoção automática por tempo de
serviço.
(B) ser promovido ao cargo de chefia, dentro
da repartição.
(C) possuir um imóvel financiado pelo sistema
financeiro.
(D) ter filhos e educá-los para serem iguais a
ele.
(A)

CARGO: 111 – DENTISTA PSB
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03)

05)

"Era um sonho bonito, mas a realidade era bem
diferente" (L.9/10)

(A)

Em relação ao texto como um todo, o
fragmento em destaque
I. avalia e distancia duas ideias.
II. sugere que a personagem Raul tem ideia
fixa.
III. revela um momento de frustração da
personagem.
IV. põe em destaque a fragilidade do desejo e
a dureza da realidade.
V. evidencia, em relação ao contexto anterior,
o início de uma nova perspectiva de vida.

CRESCER CONCURSOS

Observando-se como a narrativa se
desenvolve, pode-se afirmar:

As personagens são caracterizadas física e
moralmente.
(B) O narrador mostra-se irônico em face do
contexto apresentado.
(C) A ação é apresentada por um narradorobservador que apenas constata fatos, sem
analisá-los.
(D) O foco narrativo é de terceira pessoa, mas
o narrador permite que as personagens
também se expressem através do discurso
indireto livre.
06)

A alternativa cuja frase em negrito
mantém o mesmo significado da original é

A alternativa em que todas as afirmativas
indicadas estão corretas é
(A) I, III e V.
(B) I, III e IV.
(C) II, III e V.
(D) I, II, IV e V.

(A)

"Seu Raul era um modesto funcionário
público, que morava na Travessa Etelvina,
em Olaria, perto da estação." (L.1/2).
Seu Raul, que morava na Travessa
Etelvina, perto da estação, era um
modesto funcionário público em Olaria.

Do último período do texto, é correto
afirmar:

(B)

"Com um aumento de ordenado, e mais a
gratificação de chefia, haveria de ter a sua
casa própria, financiada pelo Instituto."
(L.4/5).
Com um aumento de ordenado e de
gratificação de chefia, teria a sua casa
própria, financiada pelo Instituto.

(C)

"Depois vieram os filhos; precisava educálos. (L.7/8).
Os filhos vieram depois, mas precisava
educá-los.

(D)

"Seu Raul queria que eles 'fossem gente'; e
as despesas foram aumentando." (L.8).
Seu Raul queria que eles "fossem gente";
por isso as despesas foram aumentando.

04)

As formas verbais estão conjugadas no
pretérito, mas expressam um valor
aspectual de presente.
(B) A ideia de presente implícita na frase
contradiz o que se declara nos dois
períodos iniciais do texto.
(C) O termo "aquilo" remete ao mundo de
sonhos de Seu Raul.
(D) O verbo "ver" é empregado como
intransitivo e denota expectativa.
(A)

CARGO: 111 – DENTISTA PSB
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07)

O fragmento cujo "que" introduz um
complemento verbal oracional é

"que eles 'fossem gente' "(L.8).
(B) "que juntos faziam" (L.6/7).
(C) "de que os jornais tanto falavam" (L.11).
(D) "que se via" (L.12).
(A)

08)

Com referência à pontuação usada no
texto, pode-se afirmar:

As vírgulas, em “...que morava na Travessa
Etelvina, em Olaria, “ (L.1/2), são
facultativas.
(B) Os dois-pontos, em “Seu Raul tivera
sonhos:“
(L.3/4),
antecedem
um
esclarecimento.
(C) O ponto de exclamação da linha 6 expressa
renúncia.
(D) As aspas da linha 6 indicam ironia.
(A)

09)

10)

CRESCER CONCURSOS

Sobre os mecanismos linguísticos usados
no texto, é correto o que se afirma em

O verbo “ter” (L.4) apresenta-se com a
mesma regência de “sair” (L.11).
(B) A expressão “meio” (L.10) continuará
exercendo a mesma função sintática se o
verbo haver, presente no contexto em que
ela se encontra, for substituído por existir.
(C) A expressão “os filhos” (L.7) exerce a
mesma função sintática de “Seu Raul”
(L.1).
(D) As expressões “da estação” (L.2) e “de
chefia” (L.5) exercem a mesma função
sintática.
(A)

Quanto à linguagem do texto, é correto
afirmar:

Apresenta-se
articulada
com
os
acontecimentos,
mas
de
forma
invariavelmente linear.
(B) Foi usada para explicar a si mesma, na
tentativa de tornar evidente o significado
de vários termos, sobressaindo-se a
função metalinguística.
(C) Sobressai a função referencial, embora se
trate de um texto de natureza literária.
(D) Aparece
mesclada
com
termos
ressignificados, o que confere ao texto um
matiz ora de cunho crítico, ora apenas
metafórico.
(A)

CARGO: 111 – DENTISTA PSB

Página 5 de 15

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA

CRESCER CONCURSOS

AS QUESTÕES DE 11 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO

Não se assustem, senhores, com os alarmistas de plantão: Wall Street não se
tornará um perigo para a atual fase de prosperidade da economia norte-americana e,
por tabela, para a economia mundial. O que está ocorrendo é uma natural correção de
rumo, esperada desde o início deste processo por todos os que têm uma base mínima
de conhecimento sobre os fatores que impulsionam a chamada “Nova Economia”,
que de nova não tem nada, nem o espírito superficial, especulativo e muitas vezes
irresponsável dos chamados analistas financeiros.
Como se sabe, o atual ciclo de crescimento da economia norte-americana já
tem mais de dez anos. São diversos os fatores que deflagraram este processo. Mas o
que mais nos interessa é o principal deles: o acelerado desenvolvimento das redes de
comunicação cuja síntese, mas não ainda o fator mais importante, é a Internet. Desde
o final dos anos setenta, as redes de comunicação tiveram um impulso tecnológico
comparável ao que o domínio da energia teve para a era industrial. Saímos de circuitos
analógicos fixos para tecnologias que comutam pacotes digitais de informação.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Rodrigo Lara Mesquita
(https://pt.scribd.com/document/247868/A-Economia-na-era-das-redes3).

11)

O autor chama a atenção do leitor para

O processo de crescimento global da
economia especulativa do modelo norteamericano.
(B) O
redimensionamento da economia
mundial,
voltada,
agora,
para
o
desenvolvimento das telecomunicações.
(C) O
descompromisso
dos
analistas
financeiros quando enxergam Wall Street
como responsável pela crise econômica
mundial.
(D) A similaridade entre o impacto causado pelo
uso da energia na indústria e o uso das redes
de comunicação.
(A)

12)

Do texto, pode-se inferir:

Os especuladores do mercado de ações
comandam "Nova Economia" mundial.
(B) A Internet tem papel central no último
decênio da economia norte-americana.
(A)

CARGO: 111 – DENTISTA PSB

Qualquer
alteração
na
economia
americana tem ressonância na economia
mundial.
(D) O ritmo acelerado de crescimento das
telecomunicações está atrelado à vontade
política mundial.
(C)

13)

Tem sentido irônico, no texto, o termo

"chamados" (L.7).
(B) "senhores" (L.1).
(C) "correção de rumo" (L.3/4).
(D) "ciclo de crescimento" (L.8).
(A)

14)

O verbo ter equivale a fazer na oração

"que têm uma base mínima de
conhecimento sobre os fatores" (L.4/5).
(B) "o atual ciclo de crescimento da economia
norte-americana já tem mais de dez anos."
(L.8/9).
(C) "que, de nova, não tem nada" (L.6).
(D) "as redes de comunicação tiveram um
impulso tecnológico" (L.12).
(A)
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15)

A alternativa em que a relação estabelecida
pelo
termo
destacado
NÃO
está
corretamente indicada é a

“desde” (L.4) – tempo.
(B) “sobre” (L.5) – assunto.
(C) “ainda” (L. 11) – aproximação.
(D) “Como” (L.8) – modo
(A)

LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÕES DE 16 A 20
16)

A Lei nº 8.080/90 instituiu o Sistema
Único de Saúde (SUS) no Brasil. Sobre os
princípios e diretrizes do SUS, assinale a
alternativa correta

O controle social garante que haja a
controladoria do SUS, um órgão no qual a
população em geral pode fazer suas
queixas e considerações sobre o sistema.
(B) A integralidade que garante o direito da
saúde sob os aspectos regionais, ou seja,
que cada região do país terá os serviços
que mais precise.
(C) A universalidade garante o acesso aos
serviços de saúde no país. É pautado na
universalidade que todas as pessoas que
estão no Brasil devem ser atendidas em
um serviço de saúde, em caso de
necessidade.
(D) A equidade garante que os atendimentos
em saúde sejam iguais para todos,
independente de religião, classe social,
credo e cor da pele.
(A)

17)

O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma
conquista do povo brasileiro, garantido
pela Constituição Federal de 1988. Sobre o
SUS não se pode afirmar que:

CARGO: 111 – DENTISTA PSB

CRESCER CONCURSOS

A assistência às pessoas por intermédio de
ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde, com a realização
integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas é um dos seus
objetivos.
(B) No nível municipal, o Sistema Único de
Saúde (SUS), poderá organizar-se em
distritos de forma a integrar e articular
recursos, técnicas e práticas voltadas para
a cobertura total das ações de saúde.
(C) Caberá aos Municípios, com seus recursos
próprios, financiar o Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena.
(D) As ações e serviços de saúde, executados
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja
diretamente ou mediante participação
complementar da iniciativa privada, serão
organizados de forma regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade
crescente.
(A)

18)

Os Conselhos de Saúde no Brasil, são
órgãos em âmbito nacional, estadual e
municipal para que a sociedade possa
realizar sua participação nas ações do SUS.
Não representa uma das características
dos Conselhos de Saúde:

Órgão
colegiado
composto
por
representantes do governo, prestadores
de serviço, profissionais de saúde e
usuários.
(B) Atua na formulação de estratégias e no
controle da execução da política de saúde
na instância correspondente, inclusive nos
aspectos econômicos e financeiros.
(C) Suas decisões serão homologadas pelo
chefe do poder legalmente constituído em
cada esfera do governo.
(D) Reunir-se-á a cada quatro anos para as
suas deliberações.
(A)
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19)

Em relação aos Conselhos e Conferências
de Saúde, é incorreto afirmar que:

São instâncias colegiadas do Sistema Único
de Saúde (SUS).
(B) O Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de
Secretários
Municipais
de
Saúde
(Conasems) terão representação na
Conferência Nacional de Saúde.
(C) A representação dos usuários nos
Conselhos de Saúde e Conferências será
paritária em relação ao conjunto dos
demais segmentos.
(D) O Conselho de Saúde atua na formulação
de estratégias e no controle da execução
da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos
econômicos e financeiros.
(A)

20)

CRESCER CONCURSOS

Para equipe de Saúde da Família, há a
obrigatoriedade de carga horária de 40
(quarenta) horas semanais para todos os
profissionais de saúde membros da ESF.
Dessa forma, os profissionais da ESF
poderão estar vinculados a apenas 1
(uma) equipe de Saúde da Família, no
SCNES vigente.
(D) É considerada como estratégia de
expansão, qualificação e consolidação da
Atenção Básica, por favorecer uma
reorientação do processo de trabalho com
maior
potencial
de
ampliar
a
resolutividade e impactar na situação de
saúde das pessoas e coletividades.
(C)

A Equipe de Saúde da Família (ESF) é a
estratégia prioritária de atenção à saúde e
visa à reorganização da Atenção Básica no
país, de acordo com os preceitos do SUS.
Sobre o assunto, não se pode afirmar que:

O número de Agente Comunitário de
Saúde (ACS) por equipe deverá ser
definido de acordo com base populacional,
critérios demográficos, epidemiológicos e
socioeconômicos, de acordo com definição
local.
(B) As equipes deverão ser compostas
minimamente
por
médicos
obrigatoriamente
da
especialidade
medicina de família e comunidade,
enfermeiro obrigatoriamente especialista
em saúde da família, auxiliares de
enfermagem e ou técnicos de enfermagem.
(A)

CARGO: 111 – DENTISTA PSB
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21)

Três grandes fontes de informações são
utilizadas
pela
Odontologia
para
elaboração de um diagnóstico conclusivo
sobre as patologias da cavidade bucal: o
exame clínico, o exame radiográfico e os
exames complementares (laboratoriais,
histopatológico,
etc.).
O
exame
radiográfico, no entanto, deve ser usado
como um meio semiotécnico auxiliar cujos
resultados devem ser sempre somados aos
obtidos através dos exames clínicos e de
laboratório. Não se pode perder de vista
suas limitações e os riscos de sua
utilização, uma vez que há por parte de
muitos profissionais uma exagerada
confiança na radiografia, pelo fato dela se
constituir, por vezes, no elemento
suficiente para o diagnóstico. Para que
uma radiografia possa ser interpretada
adequadamente, três princípios básicos
devem ser observados.

Analise atentamente as asserções a seguir:
I. Boa qualidade da radiografia.
II. O conhecimento do aspecto radiográfico
das estruturas anatômicas e suas
variações nas várias técnicas de tomadas
radiográficas.
III. A finalidade da radiografia deve ser como
meio complementar de diagnóstico.
IV. Mesmo sem o exame clínico o diagnóstico
pode ser dado de forma precisa pela
radiografia.
V. Devem ser feitas no mínimo duas tomadas
radiográficas para confirmação do
diagnóstico.

QUESTÕES DE 21 A 40
I, II e III.
(B) I, II e V.
(C) II, III e IV.
(D) III, IV e V.
(A)

22)

A radiografia odontológica nos permite
uma visualização de diversas estruturas
da região de boca. A imagem na radiografia
pode ser radiopaca ou radiolúcida. Para o
entendimento e correta interpretação da
radiografia devemos conhecer a anatomia
radiográfica. As estruturas que bloqueiam
a passagem da radiação e impedem que o
filme seja penetrado (e sensibilizado) pela
radiação, fazem com que o filme fique com
a mesma cor, ou seja, opaca. Já as
estruturas não mineralizadas, cavidades,
depressões, ou seja, tudo aquilo que ficar
preenchido por ar aparecerá escuro na
radiografia.

A partir do conhecimento da anatomia
radiográfica marque nas alternativas a seguir,
1 para estruturas radiopacas e 2 para
estruturas radiolúcidas.
 ) Seio Intermaxilar.
 ) Forame incisivo.
 ) Espinha nasal.
 ) Esmalte.
 ) Dentina.
A sequência correta
alternativas acima é:
(A) 1, 1, 1, 2 e 2.
(B) 1, 1, 2, 2 e 2.
(C) 2, 2, 2, 1 e 1.
(D) 2, 2, 1, 1 e 1.

que

completa

Das asserções acima, quais são consideradas
VERDADEIRAS dentro dos 3 princípios básicos
para interpretação radiográfica?
CARGO: 111 – DENTISTA PSB
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23)

O Código de Ética Odontológica regula os
direitos e deveres do cirurgião-dentista,
profissionais técnicos e auxiliares, e
pessoas jurídicas que exerçam atividades
na área da Odontologia, em âmbito público
e/ou privado, com a obrigação de inscrição
nos Conselhos de Odontologia, segundo
suas atribuições específicas. O objetivo de
toda a atenção odontológica é a saúde do
ser humano. Caberá aos profissionais da
Odontologia, como integrantes da equipe
de saúde:

Dirigir ações que visem satisfazer as
necessidades de saúde da população.
(B) Dirigir ações que visem a defesa dos
princípios das políticas públicas de saúde
e ambientais.
(C) Garantir a universalidade de acesso aos
serviços de saúde, integralidade da
assistência à saúde, preservação da
autonomia dos indivíduos, participação da
comunidade,
hierarquização
e
descentralização político administrativa
dos serviços de saúde.
(D) Todas as alternativas anteriores.

CRESCER CONCURSOS

Analise as imagens clínicas e radiográficas do
caso:

(A)

24)

Paciente
do
gênero
masculino,
melanodema, 20 anos chegou ao Posto
Odontológico com queixa de mobilidade
acentuada em todos os dentes da boca.
Durante a anamnese, o paciente não
referiu ser portador de doenças
sistêmicas; declarou-se não fumante e
não-etilista. Relatou escovação dentária
regular, três vezes por dia, com uso regular
de fio dental e enxaguatorios bucais.
Perguntado sobre doenças periodontais
semelhantes
na
família,
declarou
desconhecer. Ao exame radiográfico,
observou-se
perda
óssea
vertical
generalizada, sendo mais localizada nas
regiões de molares e incisivos.

CARGO: 111 – DENTISTA PSB

(Fonte: Hepp et al., 2007)
Após análise do caso clínico descrito e
interpretação
das
imagens,
pode-se
diagnosticar o caso como:
(A) Gengivite generalizada.
(B) Periodontite crônica.
(C) Periodontite agressiva.
(D) Gengivo-estomatite herpética aguda.
25)

O cirurgião dentista, os profissionais
técnicos e auxiliares, e as pessoas
jurídicas, que exerçam atividades no
âmbito da Odontologia, devem cumprir e
fazer cumprir os preceitos éticos e legais
da profissão, e com discrição e
fundamento, comunicar ao Conselho
Regional,
fatos
de
que
tenham
conhecimento e caracterizem possível
infringência do Código e das normas que
regulam o exercício da Odontologia.
Constituem deveres fundamentais dos
inscritos e sua violação caracteriza
infração ética, EXCETO:
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Assumir responsabilidade pelos atos
praticados, ainda que estes tenham sido
solicitados ou consentidos pelo paciente
ou seu responsável.
(B) Recusar-se a exercer a profissão em
âmbito público ou privado onde as
condições de trabalho não sejam dignas,
seguras e salubres.
(C) Resguardar o sigilo profissional.
(D) Zelar pela saúde e pela dignidade do
paciente.
(A)

26)

Marque a opção na qual só existem afirmativas
corretas:
(A) 1,3,5,6,8.
(B) 2,4,5,6,7.
(C) 2,3,4,5,6.
(D) 3,4,6,7,8.
27)

Uma boa indicação protética consiste em
reconhecer e avaliar as necessidades do
paciente com relação aos tipos de prótese
que podemos oferecer-lhe.

Com relação a isto leia as proposições abaixo.
1. Sempre que possível, devemos indicar a
colocação de implantes osseointegrados
em pacientes desdentados, para melhorar
o desempenho mecânico das Próteses
Totais.
2. A limitação psicológica do paciente não é
um fator que limita a confecção da Prótese.
3. Uma boa moldagem pode ser realizada de
muitas maneiras, mas não de qualquer
maneira.
4. A área chapeável determina a extensão das
bordas da Prótese Total, menos o selado
posterior.
5. Fazem parte da área chapeável do arco
superior: Fórnix do vestíbulo; freios;
bridas; sulco hamular; limite palato mole
/palato duro.
6. Fazem parte da área chapeável inferior:
trígono retromolar; bridas; freios; linha
oblíqua interna e externa.
7. Na sessão de Acerto de Plano de cera, para
verificação do Espaço Funcional Livre
deve-se falar palavras com som de “X”.
8. O espaço funcional livre deve ser em torno
de 3mm.
CARGO: 111 – DENTISTA PSB

CRESCER CONCURSOS

O aparelho protético deve alcançar os
objetivos de suporte, estabilidade,
retenção, função e estética, também
devemos levar em consideração o custo e
se sua confecção será prejudicial aos
dentes remanescentes. Planejamento é a
palavra de ordem para uma boa execução
de uma Prótese Parcial Removível (PPR) e
a mesma deve ter determinados
constituintes
para
seu
correto
funcionamento.

São constituintes de uma PPR, EXCETO:
(A) Retentores diretos, indiretos e intra
coronários.
(B) Conector maior, conector menor e
grampos intra e extracoronários.
(C) Sela acrílica, dentes artificiais, e apoios.
(D) Grampos de estabilização e grampos de
retenção.
28)

Com relação a Candidíase bucal, marque a
alternativa correta.

Apresenta associação exclusiva com
quadros de imunossupressão.
(B) As lesões orais aparecem somente na
mucosa jugal.
(C) Manifesta-se, sempre, associada a placas
brancas pseudomembranosas destacáveis.
(D) Pode-se observar-se uma forma chamada
candidíase atrófica crônica associada ao
uso de prótese total.
(A)
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29)

CRESCER CONCURSOS

Referindo-se ao tratamento da doença
periodontal avançada associado ao trauma
de oclusão. Qual afirmativa define o
diagnostico do paciente.

Quando eliminado o trauma na presença
de inflamação marginal não há redução da
mobilidade ou ganho de osso em volume.
(B) Regeneração óssea e aumento da
mobilidade dental
(C) A mobilidade ocorreu quando ambos,
inflamação e trauma, foram eliminados.
(D) A inflamação não deve ser levada em
consideração
(A)

30)

(A)
(B)
(C)
(D)

31)

As Próteses parciais de encaixe”
attachments” têm a função de substituir os
grampos convencionais em próteses
removíveis. Em algumas situações são
contra indicas em função da quantidade e
qualidade óssea. Ainda assim podemos
enumerar várias vantagens do seu uso.
Exceto:
Estética favorável.
Redução do volume da prótese.
Diminuição da impactação alimentar e
aumento do estresse dental.
Distribuição da carga mastigatória aos
dentes de suporte.
Fluorose dentária são manchas, em geral
esbranquiçadas, que aparecem nos dentes
por excesso de flúor, geralmente de forma
simétrica. Geralmente acomete crianças
de 0 a 12 anos em regiões onde a água
é fluoretada
ou
possui
nível
de fluoreto natural maior que 4mg/L e em
trabalhadores da indústria de flúor.

Observe a tabela abaixo a respeito da
distribuição de fluorose em crianças de
Fortaleza.

CARGO: 111 – DENTISTA PSB

(Fonte: Google Imagens)
A partir da análise da tabela é possível afirmar:
(A) Mais de 50% das crianças de 6 a 8 anos de
Fortaleza não apresentam Fluorose.
(B) A Fluorose leve e muito leve está presente
em cerca de 50% das crianças de 6 a 8 anos
de Fortaleza.
(C) A Fluorose severa não foi encontrada
nesta população, pois a mesma não fazia
uso de dentifrício fluoretado.
(D) Aproximadamente 62 crianças desta
população não apresentavam fluorose
muito leve.
32)

O exame radiográfico é um importante
meio auxiliar de diagnóstico em
Odontologia. Radiação é capaz de provocar
ionização, ou seja, atinge estruturalmente
as células do corpo, principalmente ao
núcleo celular, podendo levar a alteração
genética, sendo seus efeitos acumulativos.
Para evitar danos à saúde da equipe e o
paciente alguns cuidados devem ser
tomados. São considerados fatores de
proteção ao cirurgião-dentista e sua
equipe, exceto:

Segurar o filme na boca do paciente menor
de três anos durante a exposição do filme
aos raios X para que se evite repetição.
(B) Uso de barreira de chumbo ou paredes
baritadas.
(A)
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Posicionamento do filme entre 90 e 135º
em relação à direção do feixe de radiação.
(D) Manter-se distante ao menos 2 metros de
distância do aparelho.
(C)

33)

Os
vasoconstritores
são
drogas
adicionadas às bases anestésicas e
potencializam
algumas
de
suas
propriedades. A associação sal anestésico
e vasoconstritor se constitui em primeira
escolha na anestesia da maioria dos
pacientes odontológicos. É correto afirmar
sobre os vasoconstritores, exceto:

Aumentam o tempo de anestesia.
(B) Permitem reduzir a dose do anestésico.
(C) Reduzem a possibilidade de reação
alérgica.
(D) Favorecem a hemostasia.
(A)

34)

No relacionamento entre membros da
mesma equipe de saúde serão mantidos o
respeito, a lealdade e a colaboração
técnico-científica. De acordo com o Art. 9º
do Código de ética Odontológica, constitui
infração ética:

Deixar de assumir emprego ou função
sucedendo o profissional demitido ou
afastado em represália por atitude de
defesa de movimento legítimo da
categoria ou da aplicação deste Código.
(B) Não ser conivente em erros técnicos ou
infrações éticas, ou com o exercício
irregular ou ilegal da Odontologia.
(C) Oferecer, injustificadamente, colaboração
técnica de emergência ou serviços
profissionais a colega.
(D) Criticar erro técnico-científico de colega
ausente, salvo por meio de representação
ao Conselho Regional.

35)

Os selantes de cicatrículas e fissuras são
materiais adesivos que podem ser
aplicado nas oclusais de dentes
posteriores. Com relação a esse
procedimento, é correto afirmar:

Materiais ionoméricos utilizados na
técnica do selamento apresentam melhor
vedamento marginal e baixa viscosidade,
penetrando melhor nas fossas e fissuras
do que os selantes resinosos.
(B) Os selantes atuam como uma barreira
mecânica na região oclusal de molares e
também facilitam a higienização do local.
(C) Este procedimento tem como objetivo
prevenir, mas não paralizar, lesões de
cárie não cavitadas.
(D) Os selantes não são indicados em casos de
incisivos superiores que apresentam
dente invaginado, sendo o material mais
indicado para essa situação, o amalgama
de prata.
(A)

36)

(A)
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No balanço, benefício anticárie do flúor (F)
e risco de fluorose dentária, deve-se
pautar no uso racional de flúor, para usar
F maximizando os benefícios anticárie e
minimizando os riscos de fluorose. Estão
corretos os seguintes conceitos sobre
fluorose dentária, exceto:

O aspecto clínico da fluorose muito leve e
leve piora com o tempo após a erupção
dental.
(B) Casos de fluorose mais acentuada estão
relacionados à ingestão de água
naturalmente
fluoretada
contendo
concentração mais de duas vezes superior
ao ótimo.
(C) A severidade da fluorose dentária está
relacionada ao período de tempo durante
o qual ocorre a exposição elevada ao flúor.
(D) Uma vez o esmalte formado, não há como
desenvolver fluorose.
(A)
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37)

O tratamento restaurador atraumático
preconiza a remoção da dentina infectada,
com colher de dentina e restauração do
dente com cimento de ionômero de vidro.
São
consideradas
indicações
do
tratamento restaurador atraumático,
exceto:

Restaurações de dentes com lesões de
cárie oculta e profunda em pacientes com
medo e ansiedade.
(B) Tratamento de pacientes em consultório
odontológico privado.
(C) Pacientes com necessidades especiais.
(D) Restaurações
dentárias com lesões
cavitadas em bebes, adultos, crianças e
idosos.
(A)

38)

(A)

Os principais fatores sistêmicos que
exacerbam a resposta inflamatória ao
biofilme dental no indivíduo são
alterações endócrinas, puberdade e ciclo
menstrual. Sobre a gengivite modificada
por fatores sistêmicos, má nutrição e uso
de medicamentos, só não é correto afirmar
que:
O diabetes mellitus tipo I é caracterizado
pelo aumento dos níveis de glicose e
diminuição relativa ou absoluta da
secreção de insulina, causada por efeito
genético na produção de células beta do
pâncreas, mecanismos defeituosos de
liberação de insulina ou destruição das
células beta. Os indivíduos com essa
condição
podem
apresentar
uma
inflamação gengival aumentada em
resposta aos microrganismos do biofilme
dental, principalmente aqueles com
controle glicêmico inadequado.
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CRESCER CONCURSOS

Leucemias são discrasias sanguíneas que
podem estar associadas a um quadro
clínico de aumento gengival, além de um
tecido gengival edemaciado e esponjoso
devido a um distúrbio nos glóbulos
brancos que suprem o periodonto.
(C) O uso de medicamentos como fenitoína,
nifedipina e ciclosporina A podem
contribuir com a gengivite induzida por
placa. Seu principal achado clínico é é um
aumento
gengival
intenso
comprometendo áreas estéticas e
dificultando a higienização bucal.
(D) Uma deficiência grave de vitamina A e do
complexo B, denominada escorbuto, pode
comprometer a resposta imune do
indivíduo a agentes infecciosos como o
biofilme dental. Mudanças no periodonto
como gengiva avermelhada e edemaciada
podem ser observadas, porém, pouca
evidência clínica comprova o seu
sangramento.
(B)

39)

O conhecimento dos agentes anestésicos
por parte do cirurgião-dentista é
fundamental para o sucesso do
tratamento. Com ênfase em suas
propriedades farmacológicas e em suas
indicações e contraindicações, assinale a
alternativa correta sobre os principais
anestésicos utilizados em procedimentos
odontológicos:

A Benzocaína é considerada um anestésico
do tipo amida, de curta duração de efeito.
(B) A Lidocaína é um anestésico do tipo amida,
cujo ácido para-aminobenzóico é um
produto de seu metabolismo, o qual ocorre
no fígado.
(A)
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A Prilocaína tem como um de seus
metabólitos a toluidina, que pode
ocasionar a meta-hemoglobinemia. Seu
uso deve ser evitado em crianças
anêmicas, falcêmicas e em pacientes que
utilizem acetaminofeno.
(D) A Articaína tem seu metabolismo no
plasma sanguíneo, sendo potencialmente
mais tóxica para pacientes com disfunção
hepática.
(C)

40)

(D)

CRESCER CONCURSOS

Se todas as medidas de precaução forem
observadas, tais como uso de avental
plumbífero, regulação da dose e duração
dos raios X, o exame radiográfico poderá
ser
realizado
em
gestantes,
preferencialmente após o primeiro
trimestre de gestação e em casos de
urgência.

Durante o período de gestação a mulher
está mais receptiva à informação sobre
saúde do que em qualquer outro período
de sua vida. Sobre o atendimento
odontológico da gestante, é correto
afirmar, exceto:

O cirurgião-dentista deve orientar a
gestante quanto à uma alimentação
saudável e equilibrada, constituída de
proteínas, vitaminas e minerais, evitandose frituras, gorduras, excesso de sal e
sacarose.
(B) A alteração de hormônio durante a
gestação é um fator predisponente para a
doença periodontal, que se manifestará
independentemente da presença de placa
dental. Logo, a gestante deve ser orientada
a realizar bochechos diários com
enxaguatórios à base de clorexidina.
(C) A suplementação pré-natal com flúor não
deve ser indicada para a gestante, pois não
há comprovação recente de que a eficácia
da ingestão de flúor durante a gravidez
diminua a incidência de lesões de cárie em
dentes decíduos dos seus filhos.
(A)
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