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A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do
início da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
O mercado de trabalho mudou e ele se impõe ao exigir um novo perfil de profissional: aquele que está em constante
mutação. A crise, a recessão, o fechamento de postos de trabalho, a queda de contratações via CLT, a globalização, o aumento
do empreendedorismo (muitos por necessidade), tudo isso se apresenta em um momento de transição em que é fundamental
para o trabalhador buscar um novo modelo de carreira que o prepare para o futuro, que já bate à porta. Exceto áreas
específicas, esqueça o tempo de ser especialista em uma única área da sua formação. Esse tempo acabou. Hoje, o profissional
disputado pelas organizações é o que consegue ser multitarefa em um mercado em frequente mudança. Se ainda não enxergou
que o cenário é outro, é melhor abrir os olhos.
Amir El-Kouba, professor de gestão de pessoas em MBAs da Fundação Getúlio Vargas/Faculdade IBS e consultor
empresarial, afirma que se tem algo de positivo em toda essa crise é que “foi feita uma releitura do mundo do trabalho por
parte do profissional à revelia da nossa legislação trabalhista. Formaram-se MEIs (microempreendedor individual),
profissionais se associando a outros profissionais para prestar serviço, contratos temporários, consultores, técnicos
associados, enfim, uma nova reconfiguração”.
[...]
Qual é o de modelo de profissional que as empresas querem com a nova reconfiguração do mercado de trabalho
durante e após a crise? Muitos especialistas dizem que nada será como antes. A globalização, há décadas, o avanço da
tecnologia e a recessão se impõem para mudar o status quo. Do caos que vivemos e pelo qual passamos no Brasil (e o mundo
também, desde a crise de 2008) nasce uma nova força de trabalho. Para Rúbria Coutinho, consultora em recursos humanos e
desenvolvimento organizacional, após o período mais crítico, muitas organizações retomarão as contratações. Aliás, já há
sinais de estabilização em boa parte delas em segmentos específicos. “No entanto, muitos profissionais que buscam
oportunidade de recolocação estão passando por repetidas frustrações – há um grande número de profissionais competentes
à disposição para proporcionalmente poucas ofertas de vagas. Assim, estão se movimentando para criar ou participar de
espaços produtivos e alternativos porque precisam e querem trabalhar”, diz.
[...]
A verdade é que nunca é fácil para quem está no olho do furacão, que vive a transição. Dúvidas e inseguranças atingem
tanto o profissional experiente quanto os jovens, que absorvem melhor as mudanças. “As novas gerações não sonham com o
modelo de trabalho tradicional com estabilidade, benefícios, longas jornadas, ascensão de carreira dentro de uma única
empresa, com as referências de sucesso profissional que tínhamos até então.” Para a consultora, o que vemos hoje é que boa
parte dos jovens não esperam chegar ao final do curso para iniciar um projeto. São, de modo geral, superconectados, com
bons conhecimentos em tecnologia, capacidade e repertório para lidar com novas soluções e até mesmo desenvolver soluções,
produtos e serviços inovadores no mercado. “Tendem a ser mais flexíveis e dinâmicos, lidam com a instabilidade de forma
mais natural e podem migrar de uma carreira para outra ao longo da vida em busca de experiências, novos desafios e pelo
prazer. Percebo que são cada vez mais guiados por uma causa própria e não temem empreender.”
Porém, lembra a especialista, o empreendedorismo requer muito mais que o desejo ou o que chamamos de aptidão.
[...]
Como será o mercado de trabalho do futuro? Não é matemática exata, mas já é possível prever novas demandas
profissionais e qual rumo elas tomam, ainda que as transformações sejam inúmeras, distintas e ocorram em velocidade
assustadora. “Não há uma resposta, só o futuro dirá, mas a dinâmica do mercado muda rápido e há profissões que podem não
existir daqui a um tempo. Assim, a formação passa a ser um adendo da carreira profissional. É o engenheiro que abre um
carrinho de brigadeiro ou muda para a área de finanças. O certo é que o redirecionamento já ocorre (e será cada vez mais
comum) com frequência”, analisa Bruno da Matta Machado, sócio-diretor e headhunter da Upside Group.
O Brasil é apontado como um dos países mais empreendedores do mundo, ainda que tenha muitos problemas e
barreiras quanto à consolidação das milhares de iniciativas de novas empresas. Por outro lado, o empreendedor corporativo
é um perfil cada vez mais procurado pelos gestores. “É o profissional bem-visto, o perfil desejado. No entanto, muitos
profissionais acham que não se encaixam porque pensam que para empreender precisam abrir uma empresa. Mas ele pode
ser um empreendedor dentro da empresa. Esse será o colaborador que traz como características a criatividade, é proativo,
corre riscos, enfrenta o escuro, busca coisas novas e, por tudo isso, acaba sendo um curinga”, explica o headhunter.
[...]
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“A tecnologia tem modificado drasticamente o mercado de trabalho. Segundo relatório publicado pelo Fórum
Econômico Mundial, a economia mundial sentirá os efeitos da chamada “Quarta Revolução Industrial”, que promete ser
muito mais rápida, abrangente e impactante que as anteriores. São muitas as novidades: computação em nuvem, internet das
coisas, big data, robótica, impressão em 3D... O Fórum projeta que, até 2020, essas tecnologias vão eliminar 5,1 milhões de
vagas em 15 países e regiões que respondem por dois terços da força mundial de trabalho, incluindo o Brasil.
O mercado de trabalho atual exige características comportamentais para que os profissionais se adaptem à nova
realidade: conhecimento do negócio, flexibilidade, saber trabalhar em equipe. Também é necessário ter uma visão geral de
tudo que o cerca. Além disso, é fundamental estar inteirado da tecnologia. Todas essas mudanças devem ser absorvidas por
todos que almejam obter sucesso no novo cenário. Bem-vindo, não mais à era de mudança, mas à mudança de era, talvez
Darwin já soubesse de tudo isso lá atrás, quando disse que as espécies vivas que sobrevivem não são as mais fortes nem as
mais inteligentes; são aquelas que conseguem se adaptar e se ajustar às contínuas demandas e desafios do meio ambiente.”
FONTE: https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/04/26/

01) De acordo com o texto,
(A) Atualmente, para alguém se manter no emprego, é
preciso ter mais conhecimento do que prática.
(B) Nos tempos atuais, outros critérios, além de
qualificação, são determinantes para a manutenção no
emprego.
(C) Na atualidade, a concorrência é tão grande, que é
quase impossível manter-se no topo de qualquer
estrutura empresarial.
(D) Na sociedade contemporânea, a personalidade do
indivíduo, a depender do caso, é mais importante do
que formação acadêmica.
02) Segundo o texto, será valorizado, em uma empresa, o
empregado que
(A) Defender mais os interesses da organização do que os
seus próprios.
(B) Procurar sobressair no grupo, pois não aparecer pode
ser prejudicial.
(C) Conseguir destacar-se, mostrando aos demais o valor
da cultura acadêmica.
(D) Seja capaz de, além dos pré-requisitos essenciais,
surpreender pela originalidade pessoal, com
iniciativa, versatilidade e desejo de superação.
03) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico
que aparece nesse texto está devidamente explicado é
a
(A) O vocábulo “como”, em “Muitos especialistas dizem
que nada será como antes.” (L.15), exprime, nesse
caso, a ideia de conformidade.
(B) Os conectores “que” e “que”, em “que o prepare para
o futuro,” (L.4) e em, “afirma que se tem algo de
positivo em toda essa crise” (L.9) são iguais do ponto
vista morfológico.
CARGO: DENTISTA

(C) O termo “sinais”, em “Aliás, já há sinais de
estabilização” (L.18/19), ao ser substituído o verbo
haver por existir, não sofre mudança de função
sintática.
(D) “que as empresas querem com a nova reconfiguração”
(L.14) restringe o termo “profissional”.
04) Há correspondência modo-temporal entre a forma
verbal simples “mudou” (L.1) e a composta
(A) Tivesse mudado.
(B) Tem mudado.
(C) Tinha mudado.
(D) Teria mudado.
05)
“há profissões” (L.37)
A única variação estrutural correta para a expressão
destacada na oração em evidência é
(A) Existirão profissões.
(B) Terão profissões.
(C) Ocorrerá profissões.
(D) Existirá profissões.
06) A alternativa em que se apresenta uma informação
correta para a expressão transcrita é a
(A)
(B)
(C)
(D)

“uma” (L.37) individualiza “resposta”.
“ainda” (L.41) indica inclusão.
“até mesmo” (L.29) dá ideia de reforço.
“ou” (L.39) exprime sentido de exclusão.

Página 3 / 10

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA
07) Ocorre predicado verbal em
(A)
(B)
(C)
(D)

“o cenário é outro” (L.7).
“Não é matemática exata” (L.35).
“será cada vez mais comum” (L.39/40).
“o empreendedor corporativo é um perfil cada vez
mais procurado pelos gestores.” (L.42/43).

08) Exerce a mesma função sintática de “de trabalho”
(L.1) a expressão da alternativa
(A)
(B)
(C)
(D)

“de postos” (L.2).
“da tecnologia” (L.15/16).
“de vagas” (L.21).
“de uma única empresa” (L.26/27).

09) A expressão adjetiva com ideia de tempo
(A) “constante” (L.1).
(B) “fundamental” (L.3).
(C) “durante” (L.15).
(D) “”ao longo da vida” (L.31).
10)
“o que consegue ser multitarefa em um mercado em
frequente mudança.” (L.6)
O termo “o”, que aparece destacado em negrito, possui o
mesmo valor morfológico que o termo da alternativa
(A) “aquele”, em “aquele que está em constante mutação.”
(L.1/2).
(B) “o”, em o fechamento de postos de trabalho” (L.2).
(C) “uma”, em “uma causa própria” (L.32).
(D) “se”, em “os profissionais se adaptem à nova
realidade” (L.53/54).
11) Com referência aos elementos linguísticos que
compõe o texto, é correto afirmar
(A) A preposição contida na contração “à”, em “à porta”
(L.4) é uma exigência do verbo bater.
(B) A forma verbal “há”, em “há décadas” (L.15), pode ser
substituída por fazem sem comprometer o contexto
em que se inserem.

12) Revelando a intencionalidade do emissor, a linguagem
usada nesse texto traduz, dentre outras, as seguintes
funções
(A)
(B)
(C)
(D)

fática e apelativa.
emotiva e fática.
referencial e emotiva.
metalinguística e referencial.

13) Há registro de conotação no fragmento transcrito na
alternativa
(A) “Muitos especialistas dizem que nada será como
antes.” (L.15).
(B) “há um grande número de profissionais competentes”
(L.20).
(C) “...para quem está no olho do furacão” (L.24).
(D) “Além disso, é fundamental estar inteirado da
tecnologia.” (L.55).
14)
“Todas essas mudanças devem ser absorvidas por todos
que almejam obter sucesso no novo cenário.” (L.55/56).
Sobre as funções sintático-semânticas dos elementos que
compõem esse período, pode-se afirmar:
(A) A expressão “por todos” completa o sentido de um
adjetivo.
(B) A oração em negrito tem função objetiva.
(C) O conectivo “que” retoma “mudanças” por isso é
elemento de coesão na forma de pronome relativo.
(D) O predicado “devem ser absorvidas por todos”
classifica-se como verbo-nominal.
15) Sobre a pontuação usada no texto, pode-se afirmar:
(A) Os dois pontos da linha 1 tem a mesma função da
vírgula da 8.
(B) As vírgulas das linhas 8 e 9 isolam um vocativo.
(C) O travessão da linha 20 não pode ser substituído por
uma vírgula, pois isola uma oração com valor
explicativo.
(D) As aspas da linha 49 serve para caracterizar uma
ironia.

(C) “Brasil” (L.41) funciona como agente da ação verbal.
(D) A forma verbal “Formaram-se” (L.10) está na voz
passiva e corresponde a foram formados.

CARGO: DENTISTA
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LEGISLAÇÃO DO SUS
16) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de
ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que
abrange a promoção e a proteção da saúde, a
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a
reabilitação, redução de danos e a manutenção da
saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção
integral que impacte na situação de saúde e autonomia
das pessoas e nos determinantes e condicionantes de
saúde das coletividades.
Em relação à Política Nacional de Atenção Básica (PNAB),
é correto afirmar que:
(A) A Política Nacional de Atenção Básica considera os
termos Atenção Básica e Atenção Primária a Saúde,
nas atuais concepções, como termos equivalentes.
(B) A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde
da Família sua estratégia obrigatória para expansão e
consolidação da atenção básica.
(C) É responsabilidade privativa da União garantir a
infraestrutura necessária ao funcionamento das
Unidades Básicas de Saúde.
(D) A Equipe de Saúde da Família deve ser composta no
mínimo por médico clínico geral, enfermeiro, auxiliar
e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de
saúde (ACS) e auxiliar de farmácia.
17) Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), é
incorreto afirmar que:
(A) A administração dos recursos orçamentários e
financeiros destinados, em cada ano, à saúde é
atribuição comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
(B) A vigilância sanitária abrange o controle da prestação
de serviços que se relacionam direta ou indiretamente
com a saúde.
(C) Os municípios poderão constituir consórcios para
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de
saúde que lhes correspondam.
(D) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros é
competência da direção estadual do SUS.

CARGO: DENTISTA

QUESTÕES DE 16 A 20
18) Em relação às instâncias de participação e controle do
Sistema Único de Saúde (SUS), é incorreto afirmar
que:
(A) A representação de estados e municípios na Comissão
Intergestores Tripartite é regional, sendo um
representante para cada uma das cinco regiões do País,
além dos presidentes do Conass e Conasems. Nesse
espaço, as decisões são tomadas por votação.
(B) A Comissão Intergestores Bipartite é o fórum de
negociação entre o estado e os municípios na
implantação e operacionalização do SUS.
(C) Os Conselhos de Saúde são órgãos permanentes e
deliberativos, que reúnem representantes do Governo
e dos prestadores de serviços de saúde, profissionais
de saúde e usuários do SUS. Existem nas três esferas
de gestão do SUS.
(D) As Conferências de Saúde são espaços consultivos
destinados a analisar a conjuntura, os avanços e os
desafios do SUS, bem como propor diretrizes para a
formulação das políticas de saúde.
19) Em relação à organização do Sistema Único de
Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, é incorreto
afirmar que:
(A) O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde
resultará da integração dos planos de saúde dos entes
federativos na Rede de Atenção à Saúde, tendo como
fundamento as pactuações estabelecidas pela
Comissão Intergestores Tripartite (CIT).
(B) O Ministério da Saúde informará aos órgãos de
controle interno e externo a não aplicação,
malversação ou desvio de recursos financeiros.
(C) Os entes federativos poderão ampliar o acesso do
usuário à assistência farmacêutica, desde que questões
de saúde pública o justifiquem.
(D) As Regiões de Saúde estarão compreendidas no
âmbito de uma Rede de Atenção à Saúde, ou de várias
delas, em consonância com diretrizes pactuadas nas
Comissões Intergestores.
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20) Analise as afirmativas abaixo sobre o Sistema Único
de Saúde (SUS):
I. Ao SUS compete fiscalizar e inspecionar alimentos,
compreendido o controle de seu teor nutricional, bem
como bebidas e águas para consumo animal.
II. É vedada a destinação de recursos públicos para
auxílios ou subvenções às instituições privadas sem
fins lucrativos.
III. Lei ordinária, que será reavaliada pelo menos a cada
dez anos, estabelecerá os critérios de rateio dos
recursos da União vinculados à saúde destinados aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos
Estados destinados a seus respectivos Municípios,
objetivando a progressiva redução das disparidades
regionais
A quantidade de afirmativas corretas corresponde a:
(A)
(B)
(C)
(D)

Zero.
Uma.
Duas.
Três.

CARGO: DENTISTA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) São fatores que podem causar a xerostomia:
I.
Deficiência na ingestão de líquidos.
II. Quimioterapia.
III. Tabagismo.
É correto o que se afirma em:
(A) II
(B) I e III
(C) I, II e III
(D) III
22) A alteração patológica na região próxima ao ápice
dentário é denominada de
(A)
(B)
(C)
(D)

lanosterol.
lesão periapical.
leptina.
laminina.

23) ____________________ 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.
Assinale a alternativa que preenche de forma correta a
lacuna acima.
(A)
(B)
(C)
(D)

hipoplasia do esmalte.
fluoretação da água.
cloração dentária.
fluorose dentária.

24) São objetivos da odontopediatria:
I.

Reabilitar, morfológica e funcionalmente, o aparelho
estomatognático lesado pelas doenças mais comuns
que atingem a cavidade bucal da criança e do
adolescente.
II. Integrar, quando as oportunidades se apresentem, as
equipes de Odontologia em Saúde Coletiva, a fim de
contribuir para a promoção de saúde bucal.
III. Orientar e motivar pais e/ou responsáveis, quanto à
promoção e manutenção da saúde bucal das crianças.

CARGO: DENTISTA

QUESTÕES DE 21 A 40
IV. Ajudar a criança e o adolescente a desenvolver
comportamentos e hábitos que conduzam à saúde
bucal, conscientizando-os dessa responsabilidade.
É correto o que se afirma em:
(A) I, II, III e IV
(B) I e IV
(C) I, II e III
(D) II e III
25) A área da ciência que estuda os mecanismos de ação
dos fármacos e seus efeitos no organismo denominase:
(A)
(B)
(C)
(D)

farmacocitose
farmacocinética
farmacologia
farmacodinâmica

26) Observe os itens
biodisponibilidade.

a

seguir

que

tratam

da

I.

Trata da maneira pelo qual uma droga atinge a
circulação sanguínea e chega aos locais de ação. Em
geral, quanto maior for a biodisponibilidade de um
fármaco, mais rápida será sua resposta terapêutica.
II. A biodisponibilidade é o primeiro fator a determinar a
relação entre a dose da droga e a intensidade de sua
ação.
III. Fármacos administrados pela via parenteral sofrem
metabolismo de primeira passagem, logo, são 100%
biodisponíveis ao caírem na circulação.
É correto o que se afirma em:
(A) I e III
(B) I e II
(C) I, II e III
(D) III
27) O (a) _____________ é um osso impar e móvel,
situado nas partes inferior e posterior da face, onde se
alojam os dentes inferiores e, com o osso hióide, forma
o esqueleto do assoalho da boca.
Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna
acima.
(A) matriz óssea.
(B) mandíbula.
(C) mastócito.
(D) macrófago.
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28) Sobre as restaurações adesivas, é correto afirmar.
(A) A resina composta deverá ser acomodada na cavidade
em incrementos, e polimerizada a seguir (exceto as
resinas fluidas, que possuem recomendações
especiais).
(B) Cavidades profundas podem gerar sensibilidade. Uma
técnica de forramento com ionômero de vidro pode
ajudar a diminuir essa sensibilidade.
(C) O ácido para condicionamento dentário é o ácido
fosfórico na concentração de 37%.
(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
29) É INCORRETO afirmar sobre a cárie dentária.
(A) A dieta exerce, principalmente, um efeito tópico na
etiologia da doença, ou seja, sem a sua presença, não
há desenvolvimento da doença, pois os
microrganismos cariogênicos necessitam da energia
proveniente da sua fermentação para sobreviver.
(B) A cárie dentária é uma doença infecciosa que progride
de forma muito lenta na maioria dos indivíduos,
raramente é autolimitante e, na ausência de tratamento,
progride até destruir totalmente a estrutura dentária.
(C) As bactérias cariogênicas são capazes de produzir
ácidos a partir da fermentação dos carboidratos da
dieta (acidogênicas) e de sobreviver em meio ácido
(acídúricas).
(D) O dente é o local onde a doença se manifesta. Algumas
condições dos elementos dentários os tornam mais
suscetíveis à doença cárie, tais como a morfologia
dental (dentes posteriores que possuem saliências e
reentrâncias que dificultam o controle do biofilme) e a
macromorfologia que compreende anomalias na forma
(fusão, geminação).
30) Essa doença se inicia de um quadro grave de gengivite,
onde permite-se que as bactérias acessem a corrente
sanguínea e se alojem no coração. As bactérias
danificam os tecidos do coração, despertando uma
série de complicações cardíacas e podendo levar o
paciente a óbito. Os sintomas dessa doença iniciam
com sangramento de gengiva e evoluem com o
aparecimento de febre, suor noturno, dores
musculares, fadiga e sopro no coração. A principal
forma de evitar esta grave doença é através da boa
higienização da boca – especialmente em indivíduos
com predisposição a problemas cardíacos.

31) “Compreendem um grupo de ações a serem
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, podendo provocar-lhes incapacidades e
doenças”.
O trecho acima se refere às:
(A) Abordagens normativas de saúde.
(B) Abordagens preventivas de saúde bucal.
(C) Ações de Promoção e Proteção de Saúde.
(D) Ações de recuperação da higiene bucal.
32) “É uma Inflamação dolorosa ao redor do ápice. Esta
condição pode ter origem na necrose pulpar e traumas
mecânicos. Ocorre em dentes vitais e não-vitais, sendo
imprescindível o teste térmico para confirmar a
necessidade de tratamento endodôntico. Apresenta dor
a percussão vertical e a mastigação”.
O trecho acima se refere à (o) s:
(A) cárie dentária.
(B) pericementites.
(C) pulpite.
(D) restos radiculares.
33) São características clínicas da sífilis congênita:
I.
dentes de Hutchinson.
II. molares em amora.
III. Palato ogival.
É correto o que se afirma em:
(A) I, II e III
(B) I e II
(C) III
(D) I

A doença citada acima é:
(A) Placa bacteriana.
(B) Endocardite bacteriana.
(C) Afta.
(D) Candidíase oral.
CARGO: DENTISTA
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34) A respeito das pontes e coroas, assinale a opção
ERRADA.
(A) Pontes e coroas são dispositivos móveis prostéticos
cimentados exclusivamente em dentes ativos.
(B) Além do fortalecimento de dentes danificados, as
pontes e as coroas podem ser utilizadas para
aperfeiçoar a aparência do dente, dar forma,
alinhamento e oclusão dental (mordida).
(C) Lacunas deixadas por dentes ausentes posem ser a
causa de deslocamento dos dentes restantes, o que
pode resultar em uma mordida ruim. Pontes e coroas
ajudam a prevenir que isso ocorra.
(D) As pontes são geralmente utilizadas para cobrir
espaços em caso de ausência de um ou mais dentes.
35) “Este tipo de ponte é feito de uma estrutura de metal
em que o dente pôntico (dente falso) é anexado ao
metal ou porcelana cimentada nos dentes pilares. Este
tipo de ponte é uma alternativa clássica à ponte
tradicional”.
O trecho acima se refere à:
(A) ponte cantilever.
(B) ponte móvel.
(C) ponte tradicional.
(D) ponte adesiva.
36) De acordo com o Código de Ética Odontológica,
constituem direitos fundamentais dos profissionais
inscritos, segundo suas atribuições específicas,
EXCETO:
(A) decidir, em qualquer circunstância, levando em
consideração sua experiência e capacidade
profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente ou
periciado, evitando que o acúmulo de encargos,
consultas, perícias ou outras avaliações venham
prejudicar o exercício pleno da Odontologia.
(B) renunciar ao atendimento do paciente, durante o
tratamento, quando da constatação de fatos que, a
critério do profissional, prejudiquem o bom
relacionamento com o paciente ou o pleno
desempenho profissional. Nestes casos tem o
profissional o dever de comunicar previamente,
verbalmente, ao paciente ou seu responsável legal,
fornecendo ao cirurgião-dentista que lhe suceder todas
as informações necessárias para a continuidade do
tratamento.

CARGO: DENTISTA

(C) guardar sigilo a respeito das informações adquiridas
no desempenho de suas funções.
(D) recusar qualquer disposição estatutária, regimental, de
instituição pública ou privada, que limite a escolha dos
meios a serem postos em prática para o
estabelecimento do diagnóstico e para a execução do
tratamento, bem como recusar-se a executar atividades
que não sejam de sua competência legal.
37) Segundo o disposto no art. 10 do Código de Ética
Odontológica, constitui infração ética, SALVO:
(A) prestar serviços de auditoria a pessoas físicas ou
jurídicas que tenham obrigação de inscrição nos
Conselhos e que não estejam regularmente inscritas no
Conselho de sua jurisdição.
(B) negar, na qualidade de profissional assistente,
informações odontológicas consideradas necessárias
ao pleito da concessão de benefícios previdenciários
ou outras concessões facultadas na forma da lei, sobre
seu paciente, seja por meio de atestados, declarações,
relatórios, exames, pareceres ou quaisquer outros
documentos probatórios, desde que autorizado pelo
paciente ou responsável legal interessado.
(C) realizar ou exigir procedimentos prejudiciais aos
pacientes e ao profissional, contrários às normas de
Vigilância Sanitária, exclusivamente para fins de
auditoria ou perícia.
(D) apontar falhas nos regulamentos e nas normas das
instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas
para o exercício da profissão ou prejudiciais ao
paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos
competentes.
38) Constituem deveres fundamentais dos dentistas:
I. manter atualizados os conhecimentos profissionais,
técnico-científicos e culturais, necessários ao pleno
desempenho do exercício profissional.
II. acumular as funções de perito/auditor e procedimentos
terapêuticos odontológicos na mesma entidade
prestadora de serviços odontológicos.
III. assegurar as condições adequadas para o desempenho
ético-profissional da Odontologia, quando investido
em função de direção ou responsável técnico.
IV. promover a saúde coletiva no desempenho de suas
funções, cargos e cidadania, independentemente de
exercer a profissão no setor público ou privado.
A quantidade de itens corretos é:
(A)
(B)
(C)
(D)

4
1
3
2
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39) De acordo com as normas previstas no Código de Ética
Odontológica, na fixação dos honorários profissionais,
serão considerados:
I. o caráter de permanência, temporariedade ou
eventualidade do trabalho.
II. a circunstância em que tenha sido prestado o
tratamento.
III. a complexidade do caso.
IV. a liberdade para arbitrar seus honorários, sendo
vedado o aviltamento profissional.
É correto o que se afirma em:
(A) I, II, III e IV
(B) II, III e IV
(C) I e IV
(D) I, II e III
40) O dispositivo composto de um cilindro de titânio,
biocompatível e biofuncional, que é instalado na
porção alveolar dos ossos maxilares, com a intenção
de prover suporte para uma prótese fixa ou removível,
é denominado de
(A)
(B)
(C)
(D)

implante dentário idiopático.
implante dentário progressivo.
implante dentário osseointegrado.
implante dentário articular.

CARGO: DENTISTA
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