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INSTRUÇÕES 
 

▪ 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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DENTISTA 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 14/04/2019, às 9h 
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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.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

 

Ética, justiça e progresso são equânimes e escudos protetores do cidadão. A falta de ética mutila 1 

o progresso, a ordem e a vida de pessoas e, às vezes, de gerações sucessivas. Mentira, incompetência, 2 

inabilidade e retórica sempre enganam. Inúmeros empreendimentos frustraram, fracassaram e faliram nos 3 

últimos anos em consequência de crises e espertezas de gente maldosa. 4 

Engana-se quem pensa que o Brasil está ou vai mudar tão breve. Sistemas,  órgãos, partidos e 5 

políticos revelam poderes, individualidade e egocentrismo. No outro lado do balcão, lideranças de 6 

múltiplas esferas exibem limitações, carências, medos e dificuldades de falar a verdade e a linguagem do 7 

cidadão universal. Vivências, convivências e televivências privilegiam sobremaneira facilidades e 8 

superficialidades. 9 

O Brasil é o maior país do mundo de necessidades, carências e potencialidades. O velho ser 10 

humano, o estado gordo, a casa grande, a senzala, o povo teleguiado resistem e não querem renovação. 11 

Quando e onde não há evolução partilhada, solidariedade, interatividade, criatividade, somatória de 12 

testemunhos e bons exemplos, não há bem estar, multiplicação de oportunidades, progresso coletivo. 13 

Ética, moral, transparência, liberdade e respeito mútuo são as mais poderosas forças modernas 14 

do desenvolvimento, da dignidade e da vida. Educação holística, clareza de horizontes e valores estáveis 15 

são órgãos vitais para sobreviver de forma digna, pacífica e prazerosa. Em qualquer tempo e circunstância, 16 

projetos, sonhos, ideais, destinos e esperanças envolvem sacrifícios, participação, trabalho, disposição, 17 

ânimo, coragem e amor. 18 

Essencialmente, progresso e ética dignificam e igualam os seres humanos. Valores morais estão 19 

integralmente associados ao desenvolvimento social, econômico, científico e técnico das nações 20 

modernas. Educação integral de qualidade dignifica e livra o povo da submissão, da pobreza e da 21 

desesperança. Insistimos, o Brasil está fortemente cicatrizado e contaminado por células, vícios, 22 

costumes, cultura e hábitos imorais. 23 

É hora que escolas, universidades, Igreja, meios de comunicação, governantes assumir a 24 

responsabilidade de instituições sábias, entes legítimos e agentes privilegiados de transformação, 25 

formação, fomentação e, até, de salvação. Eis, pois, as vias rápidas e verdes para vivenciar o céu risonho 26 

na terra, a aurora dos sonhos dos brasileiros, o despertar dos incomodados e acomodados, a vitória da 27 

Pátria que amamos. 28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Antônio Bernardi, economista, jornalista e professor.  

Fonte: https://www.diarioinduscom.com/progresso-e-etica-sao-baluartes-da-ordem-e-do-bem-estar/ 

 

https://www.diarioinduscom.com/progresso-e-etica-sao-baluartes-da-ordem-e-do-bem-estar/
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01) É impossível apresentar dados comprobatórios de que 

o texto 
 

a) Uma concepção ética voltada para o bem-estar 

coletivo. 

b) Uma crítica aos que aceitam o retrato desalentador da 

estagnação. 

c) Um enfoque da sociedade que se caracteriza por 

valores contrários à moralidade. 

d) A ideia de que o estar bem coletivo prescinde da 

prática de comportamentos éticos. 

 

02) O enunciador, na construção de seu discurso,  
 

a) Vale-se tão somente da linguagem denotativa. 

b) Apresenta, em certos trechos aproveitamento de 

linguagem figurada e pontuação emotiva. 

c) Mostra-se impassível na análise da realidade enfocada. 

d) Estrutura os parágrafos a partir de posicionamentos 

filosóficos nem sempre abonados integralmente. 

 

03) A oração “O Brasil é o maior país do mundo de 

necessidades” (L.10) apresenta um adjetivo no grau 
 

a) Comparativo de igualdade. 

b) Comparativo de superioridade. 

c) Superlativo absoluto. 

d) Grau superlativo relativo. 

 

04) No que se refere aos recursos da língua usados no 

texto, está correto o que se afirma em  
 

a) A oração “que amamos” (L.28) tem função sintática 

de adjunto adnominal. 

b) O pronome “se” (L.5) é partícula apassivadora 

pessoal. 

c)  Na expressão “bem estar” (L.13), o uso do hífen, 

formando um substantivo composto, contraria a norma 

ortográfica de emprego do hífen, segundo o atual 

acordo ortográfico. 

d) A forma verbal “querem” (L.11) é marca anunciadora 

da indeterminação do sujeito da oração. 

 

05) Sobre as funções sintático-semânticas dos termos, há 

relação de causa e consequência entre as orações na 

alternativa  
 

a) “Engana-se quem pensa que o Brasil está ou vai mudar 

tão breve.” (L.5). 

b) “Educação holística, clareza de horizontes e valores 

estáveis são órgãos vitais para sobreviver de forma 

digna, pacífica e prazerosa.” (L.15/16). 

c) “(...) onde não há evolução partilhada, solidariedade, 

interatividade, criatividade, somatória de testemunhos 

e bons exemplos, não há bem estar, multiplicação de 

oportunidades, progresso coletivo.” (L.12/13). 

d) “Educação integral de qualidade dignifica e livra o 

povo da submissão” (L.21). 

 

06) Em relação ao texto, é correto afirmar 
 

a) As vírgulas em, “A falta de ética mutila o progresso, a 

ordem e a vida de pessoas” (L.1/2) foram usadas para 

isola expressões de natureza apositiva. 

b) “Educação holística” (L.15) é o mesmo que 

“Educação integral” (L.21). 

c) A troca de “que”, em “é hora que” (L.24) por “de” 

violaria as regras de gramática da língua portuguesa já 

que a primeira se trata de um pronome relativo e a 

segunda de uma preposição. 

d) A expressão “evolução” (L.12), se o verbo haver foi 

substituído pela forma verbal existir não mudará de 

função sintática. 

 

07) Uma análise do texto permite afirmar,  
 

a) A declaração “que o Brasil está ou vai mudar tão 

breve” (L.5) restringe o sentido da afirmativa anterior. 

b) A oração “que amamos” (L.28) exerce função 

subjetiva. 

c) Na palavra “hora” (L.24), o “-h” é uma consoante 

brasileira. 

d) As expressões “às vezes” (L.2) e “sempre” (L.3) têm 

o mesmo valor morfossintático.  

 

08) Há predicado verbal em  
 

a) “o Brasil está [...] contaminado por células” (L.22). 

b) “Ética, justiça e progresso são equânimes” (L.1). 

c) “O Brasil é o maior país do mundo de necessidades” 

(L.10). 

d) “Ética, moral, transparência, liberdade e respeito 

mútuo são as mais poderosas forças modernas do 

desenvolvimento” (L.14/15). 

 

09) Exerce a mesma função sintática da expressão “de 

pessoas” (L.2) o termo da alternativa 
 

a) “do cidadão“ (L.1). 

b) “de ética” (L.1). 

c) “de oportunidades” (L.13). 

d) “de transformação” (L.25). 

 

10) Lei as assertivas abaixo: 

 

I. “É hora que escolas, universidades, Igreja, meios de 

comunicação, governantes assumir a responsabilidade 

de instituições sábias, (...).” (L.24/25).  

II. Eis, pois, as vias rápidas e verdes para vivenciar o céu 

risonho na terra, (L.26/27). 
 

Em relação ao I, o termo em negrito do segundo fragmento 

expressa uma ideia de  
 

a) Ressalva. 

b) Adição. 

c) Conclusão. 

d) Explicação. 
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11) A alternativa em que há equivalência entre o termo 

transcrito e o que ele denota é 
 

a) “de”, em “a vida de pessoas” (L.2) – dimensão.  

b) “para”, em “para vivenciar” (L.26) - finalidade  

c) “para”, em “para sobreviver” (L.16) – direção.  

d) “em”, em “em consequência de crises” (L.4) – meio.  

 

12) Em apenas uma alternativa não há expressão em 

sentido conotativo, marque-a: 
 

a)  “A falta de ética mutila o progresso” (L.1/2). 

b) “Mentira, incompetência, inabilidade e retórica 

sempre enganam” (L.2/3). 

c) “No outro lado do balcão, lideranças de múltiplas 

esferas exibem limitações, carências,” (L.6/7). 

d) “O velho ser humano, o estado gordo, a casa grande, a 

senzala, o povo teleguiado resistem” (L.10/11). 

 

13) Leia os itens abaixo: 

 

I. Essencialmente, progresso e ética dignificam e 

igualam os seres humanos. (L.19). 

II. Valores morais estão integralmente associados ao 

desenvolvimento social, econômico, científico e 

técnico das nações modernas. (L.19/21). 

 

Levando-se em consideração o emprego do elemento de 

coesão textual a ser usado na transformação das frases I e II 

em um período composto, pode-se afirmar que, o valor 

semântico do articulador argumentativo deverá estabelecer 

uma relação entre as frases I e II de  
 

a) Explicação. 

b) Oposição. 

c) Soma 

d) Alternância. 

 

AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS AO 

TEXTO ABAIXO 

 

1. Gargalha, ri, num riso de tormenta, 

2. Como um palhaço, que desengonçado, 

3. Nervoso, ri, num riso absurdo, inflado 

4. De uma ironia e de uma dor violenta. 
 

5. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, 

6. Agita os guizos, e convulsionado 

7. Salta, "gavroche", salta, "clown", varado 

8. Pelo estertor dessa agonia lenta... 
 

9. Pedem-te bis e um bis não se despreza! 

10. Vamos! retesa os músculos, retesa 

11. Nessas macabras piruetas d'aço... 
 

12. E embora caias sobre o chão, fremente, 

13. Afogado em teu sangue estuoso e quente, 

14. Ri! Coração, tristíssimo palhaço. 
 

SOUSA, Cruz e. "Broquéis, Faróis e Últimos sonetos". 2a. ed. 

reform., São Paulo: Ediouro, 2002. p. 39-40. (Coleção super 

prestígio). 

14) No texto, o poeta 

 

a) Exalta a situação de um artista pouco valorizado por 

um público que apenas ri às suas custas. 

b) Ironiza a situação daquele que vela pela alegria de 

outros, enquanto sofre calado e sozinho. 

c) Compõe a imagem de um personagem sem nenhuma 

expectativa de vida, embora seja risonho e alegre. 

d) Trata de si mesmo, comparando-se a um palhaço que, 

embora leve alegria para todos, é um sofredor. 

 

15) A oração “que desengonçado, / Nervoso, ri” (v.2/3) 

 

a) Modifica o verbo. 

b) Completa o sentido do verbo. 

c) Explica o nome. 

d) Completa o sentido do nome. 
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16) Ao SUS compete executar as ações de vigilância 

sanitária e saúde do trabalhador, ordenar a formação 

de recursos humanos na área da saúde, colaborar na 

proteção do meio ambiente. Em 1990 teve seus 

princípios estabelecidos pela Lei Orgânica de Saúde. 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde foi um marco na 

história do SUS. Qual das opções abaixo não é 

princípio organizacional do Sistema Único de Saúde?   

 

a) Descentralização. 

b) Hierarquização. 

c) Integralidade. 

d) Participação da Comunidade. 

 

17) A lei Orgânica da Saúde como é mais conhecida a Lei 

Federal nº 8080/1990, dispõe sobre as condições para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências e regula, em 

todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, 

executados isolada ou conjuntamente, em caráter 

permanente ou eventual, por pessoas naturais ou 

jurídicas de direito Público ou privado. Sobre a Lei 

Orgânica assinale a alternativa incorreta: 

 

a) 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 o terceiro objetivo do Sistema 

Único de Saúde.  

b) A formulação de política de saúde destinada a 

promover, nos campos econômico e social, a 

observância do disposto no § 1º art. 2º desta lei que 

prevê os deveres do Estado de garantir a saúde é 

objetivo do Sistema Único de Saúde. 

c) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 

formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação.  O Estado exclui apenas o das pessoas, da 

família, das empresas e da sociedade. 

d) Os níveis de saúde expressam a organização social e 

econômica do País, tendo a saúde como determinantes 

e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais.    

 

 

 

 

 

 

18) A Constituição brasileira de 1988 determina que a 

“Saúde é direito de todos e dever do Estado” e criou 

o Sistema Único de Saúde (SUS). Este é um dos 

maiores sistemas públicos de saúde do mundo no 

qual abrange o simples atendimento para avaliação 

da pressão arterial até o transplante de órgãos, 

garantindo acesso integral, universal e gratuito para 

toda a população do país.  A respeito das diretrizes do 

SUS, as ações e serviços públicos de saúde elencado 

no artigo 198 da Constituição Federal, avalie as 

assertivas como verdadeiras ou falsas.  
 

I. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada. 

II. Descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo. 

III. Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. 

IV. Participação da comunidade. 
 

A alternativa correta é: 
 

a) Apenas I é verdadeira. 

b) Apenas II e III são verdadeiras. 

c) Apenas I, II e III são verdadeiras. 

d) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

19) No artigo 196 da Constituição Federal de 1988, o 

Estado garante como sendo direito do indivíduo e seu 

dever, políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação. E no artigo 199 

explicita como deve ser a participação da Iniciativa 

Privada no Sistema quando esta for necessária. 

Assinale a alternativa incorreta: 
 

a) A participação ocorrerá mediante contrato de direito 

público ou convênio, tendo preferência às entidades 

filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

b) As instituições privadas poderão participar de forma 

suplementar do Sistema Único de Saúde.  

c) É vedada a destinação de recursos públicos para 

auxílios ou subvenções as instituições privadas com 

fins lucrativos. 

d) É vedada a participação direta ou indireta de empresas 

ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, 

salvos nos casos previstos em lei. 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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20) Com base na Resolução 453/2012 que trata do 

Conselho Nacional de Saúde, assinale a alternativa 

correta: 

 

a) O número de conselheiros será definido pelos 

Conselhos de Saúde e constituído em lei, mantendo o 

que propôs as Resoluções nos 33/92 e 333/03 do CNS 

e consoante com as Recomendações da 10a e 11a 

Conferências Nacionais de Saúde, as vagas deverão 

ser distribuídas da seguinte forma: 50% de entidades e 

movimentos representativos de usuários e 50% de 

representação de governo e prestadores de serviços 

privados conveniados, ou sem fins lucrativos. 

b) O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no 

mínimo, uma vez a cada seis meses e, 

extraordinariamente, quando necessário, e terá como 

base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de 

apoio às reuniões devem ser encaminhados aos 

conselheiros com antecedência mínima de 10 (dez) 

dias. 

c) As decisões do Conselho de Saúde serão adotadas 

mediante quórum mínimo (metade mais um) dos seus 

integrantes, ressalvados os casos regimentais nos quais 

se exija quórum especial, ou maioria qualificada de 

votos. 

d) As funções, como membro do Conselho de Saúde, 

serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de 

relevância pública e, portanto, garante a dispensa do 

trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de 

justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e 

instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração 

de participação de seus membros durante o período das 

reuniões, representações, capacitações e outras 

atividades específicas. 
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21) Sobre o disposto no Código de Ética Odontológica, 

assinale a opção INCORRETA. 

 

a) A natureza personalíssima da relação 

paciente/profissional na atividade odontológica visa 

demonstrar e reafirmar, através do cumprimento dos 

pressupostos estabelecidos por este Código de Ética, a 

peculiaridade que reveste a prestação de tais serviços, 

diversos, portanto, das demais prestações, bem como 

de atividade mercantil. 

b) 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 e da defesa dos princípios das políticas 

públicas de saúde e ambientais, que garantam 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. 

c) Constitui infração ética aproveitar-se de posição 

hierárquica para fazer constar seu nome na coautoria 

de obra científica. 

d) O profissional inscrito poderá utilizar-se de meios de 

comunicação para conceder entrevistas ou palestras 

públicas sobre assuntos odontológicos de sua 

atribuição, com finalidade de esclarecimento e 

educação no interesse da coletividade, sem que haja 

autopromoção ou sensacionalismo, preservando 

sempre o decoro da profissão, sendo permitido 

anunciar neste ato o seu endereço profissional, 

endereço eletrônico e telefone. 

 

22) De acordo com o art. 5° do Código de Ética 

Odontológica, constituem direitos fundamentais dos 

profissionais inscritos, EXCETO: 

 

a) Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou 

privado onde as condições de trabalho não sejam 

dignas, seguras e salubres. 

b) 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. 

 

 

 

 

 

 

c) Zelar pela saúde e pela dignidade do paciente. 

d) Diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com 

liberdade de convicção, nos limites de suas 

atribuições, observados o estado atual da Ciência e sua 

dignidade profissional. 

 

23) São deveres fundamentais dos dentistas: 

 

I. 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. 

II. 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. 

III. Realizar ou exigir procedimentos prejudiciais aos 

pacientes e ao profissional, contrários às normas de 

Vigilância Sanitária, exclusivamente para fins de 

auditoria ou perícia. 

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) 2 

b) 1 

c) 4 

d) 3 

 

24) Segundo disposição expressa do art. 12 do Código de 

Ética Odontológica, no relacionamento entre os 

inscritos, sejam pessoas físicas ou jurídicas, serão 

mantidos o respeito, a lealdade e a colaboração 

técnico-científica. Constitui infração ética: 

 

a) Negar, de forma justificada, colaboração técnica de 

emergência ou serviços profissionais a colega. 

b) Delegar funções e competências a profissionais 

habilitados. 

c) 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. 

d) Ceder consultório ou laboratório, com observância da 

legislação pertinente. 
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25) À luz do art. 19 do Código de Ética Odontológica, na 

fixação dos honorários profissionais, serão 

considerados, SALVO: 

 

a) O costume do lugar. 

b) A liberdade para arbitrar seus honorários, sendo 

vedado o aviltamento profissional. 

c) O caráter de permanência, temporariedade ou 

eventualidade do trabalho. 

d) A liberdade para arbitrar seus honorários, sendo 

permitido o aviltamento profissional. 

 

26) É INCORRETO afirmar sobre a cárie dentária. 

 

a) A cárie dentária é uma doença complexa causada pelo 

desequilíbrio no balanço entre o mineral do dente e o 

fluido do biofilme. 

b) A deterioração do dente é fortemente influenciada pelo 

estilo de vida do indivíduo - o que come, como cuida 

dos dentes, a presença de flúor na água ingerida e o 

flúor no creme dental de uso.  

c) É menor a probabilidade da cárie de se desenvolver em 

fóssulas e fissuras nas superfícies de mastigação dos 

dentes posteriores, nos espaços entre os dentes e 

próximo à linha da gengiva.  

d) Utilizar produtos de higiene dental que contenham 

flúor, incluindo o creme dental e o enxaguatórios, são 

medidas que podem ajudar a evitar a cárie. 

 

27)  “É o tipo de cárie mais comum. Ocorre tanto em 

criança como em adultos. Esse tipo de cárie se localiza 

nas superfícies de mastigação ou entre os dentes”. 

 

O tipo de cárie citado acima é: 

 

a) transversal. 

b) coronária. 

c) recorrente. 

d) radicular. 

 

28) Os músculos envolvidos no processo de fechamento 

bucal são: 

 

I. digástrico 

II. pterigoideo medial 

III. masseter 

IV. temporal 

 

É CORRETO o que se afirma em: 

 

a) II, III e IV 

b) II e III 

c) I e IV 

d) I, II, III e IV 

 

29) A abertura ou preparo do dente, com o objetivo de 

acesso à polpa dentária e subsequente tratamento 

endodôntico, é denominado de: 

 

a) ápice dentário. 

b) acantólise. 

c) acesso endodôntico 

d) apicoplastia. 

 

30) Observe os itens a seguir sobre a avulsão dentária. 

 

I. Dentes com ápice aberto reimplantados dentro do 

tempo ideal devem ser tratados por retro obturação. 

II. Dentes com ápice aberto que tenha ficado quarenta e 

cinco minutos fora do alvéolo deve ser dispensado. 

III. Dente viável, reimplantado no tempo ideal, deve 

permanecer em contenção por cerca de duas a quatro 

semanas. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

 

a) III 

b) I e II 

c) I e III 

d) II e III 

 

31) O dente ideal para amputação radicular precisa ter: 

 

a) raízes curtas e arredondadas. 

b) corpo da raiz longo. 

c) raízes convergentes. 

d) o mínimo de defeitos ósseos verticais. 

 

32) Sobre a doença periodontal, marque a opção 

INCORRETA. 

 

a) O uso de cremes dentais e enxaguantes bucais com 

agentes antibacterianos pode matar as bactérias e 

diminuir a quantidade de placa na boca. 

b) Escovação e uso do fio dental adequados não ajudam 

a prevenir a doença periodontal.  

c) Remover a placa bacteriana é a chave para prevenir a 

doença periodontal e melhorar a saúde bucal. 

d) Dentes excessivamente sensíveis a temperaturas 

frias ou quentes podem ser um sintoma da doença 

periodontal. 
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33) São estágios da doença periodontal: 

 

I. gengivite. 

II. periodontite. 

III. periodontite avançada. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

 

a) II 

b) I e III 

c) I, II e III 

d) III 

 

34) A porção do dente que se estende da face oclusal à 

junção cemento-esmalte é: 

 

a) coroa dentária. 

b) polpa. 

c) raiz 

d) esmalte. 

 

35) Assinale a alternativa que apresenta uma 

característica desejável em um cimento obturador 

ideal. 

 

a) exibir tempo de presa curto. 

b) ser substrato bacteriano. 

c) ser solúvel em solvente comum. 

d) ser radiolúcido. 

 

36) Marcelo apresentou-se ao consultório odontológico 

com abertura bucal de 20 mm e foi prontamente 

atendido pelo dentista João Guilherme. Neste caso, 

a melhor terapia de urgência a ser realizada por João 

Guilherme é: 
 

a) antinflamatório. 

b) front-plateau  

c) ajuste oclusal. 

d) moldagem para confecção de placa oclusal 

miorrelaxante. 

 

37) O (a) ________________é a placa calcificada ou 

endurecida que se liga ao esmalte do dente e abaixo da 

margem gengival. 

 

Assinale a alternativa que preenche de forma correta a 

lacuna acima. 
 

a) periodontite. 

b) gengivite. 

c) placa bacteriana. 

d) tártaro. 

38) A prótese ______________, popularmente conhecida 

como ponte móvel, é fixada na boca do paciente 

através de uma espécie de grampo de metal. Ela pode 

ser removida para uma melhor higienização. 

 

Assinale a alternativa que preenche de forma correta a 

lacuna acima. 

 

a) parcial removível 

b) total 

c) parcial fixa. 

d) radicular. 

 

39) É INCORRETO afirmar sobre os implantes 

dentários. 

 

a) O implante funciona como uma raiz artificial, e sobre 

ele é confeccionada uma coroa protética (dente), que 

vai devolver os padrões estéticos, fonéticos e 

mastigatórios para o paciente. 

b) Os implantes dentários somente são indicados para 

pessoas que perderam todos os dentes da boca. 

c) Os implantes dentários são colocados em duas fases. 

A primeira é cirúrgica, em que os implantes, que nada 

mais são do que parafusos de titânio, são presos ao 

osso da mandíbula do paciente que está anestesiado. 

Depois disso, as próteses, que foram confeccionadas 

com resina acrílica em laboratório, são cimentadas 

sobre a estrutura de metal no consultório do dentista. 

d) Os implantes podem ser contraindicados em casos de 

pessoas com doenças sistêmicas, dependendo do 

estado da enfermidade no momento. 

 

40) “São substâncias antissépticas que agem sobre a placa 

bacteriana e os microrganismos presentes na cavidade 

bucal. Ao contrário dos colutórios, seu uso é indicado 

como coadjuvante da higiene bucal diária, uma vez 

que seus princípios ativos encontram-se em menor 

concentração, minimizando a ocorrência de efeitos 

adversos na mucosa bucal”. 

 

O trecho acima se refere aos: 

 

a) eritrócitos. 

b) enxaguatórios. 

c) enxertos. 

d) aparelhos ortodônticos.  

 


