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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.
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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.
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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 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
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No primeiro dia de aula fui indagado por uma aluna: “Professor, até hoje ninguém conseguiu me explicar
o que é Filosofia?” Não era surpresa. Respondi que a resposta que ela estava buscando estava dentro dela mesma e
em nenhum outro lugar. “Mas como assim?” Voltou a indagar.
Observando outras aulas, como de física por exemplo, a professora falava da importância em estudar
aquele determinado conteúdo que certamente seria conteúdo de prova de vestibular. Percebi certo interesse e
atenção dos alunos, que estavam sendo provocados pelo desejo de passar no vestibular.
Em meio a tudo isso, surgiu o questionamento que certamente está presente constantemente nos alunos
de Ensino Médio: “Para que estudar Filosofia se não cai no vestibular?” Eles têm razão. Filosofia não cai no
vestibular assim como a matemática, o português, a história, a geografia e outras disciplinas.
Vamos avançando na reflexão. Será que Filosofia não aparece no vestibular? Por que então estudar essa
disciplina?
Na interpretação da questão de física, na produção da redação, na interpretação do texto de português, na
equação matemática, sempre há um toque de Filosofia.
Aquele que não consegue seguir o raciocínio lógico da matemática, por exemplo, não teve uma boa aula
de Filosofia.
Filosofia não se estuda com descobertas cientificas, frases, respostas prontas. A Filosofia não se limita às
verdades ligadas as condições humanas, ou a ciência, que por sua vez possuem limitações.
A sua preocupação está voltada a uma verdade maior, uma verdade que transcende os limites da razão
humana, à qual somos instigados a buscar constantemente. Essa busca e essa verdade não são finitas, por isso
enquanto o homem existir, e isso penso ser maravilhoso, ele vai estar sempre em busca dessa verdade maior.
A nossa vida não se limita ao 2+2=4, pois a verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos e
interpretados como simples equações matemáticas.
Eles exigem uma reflexão maior, convidando-nos a olharmos para nós mesmos, para o nosso íntimo, onde
se encontra a razão de nosso existir.
Quanto mais nos voltarmos para nós mesmos e nos remetermos ao transcendente, tanto mais teremos que
caminhar. Essa caminhada é infinita, vai abrindo os horizontes à medida que caminhamos.
É preciso estudar Filosofia para entendermos melhor a vida. Entender e compreender seu real e imenso
valor que possui em si.
Sem Filosofia nossa vida seria limitada a simples cálculos, o que nos tornaria calculistas, frios e sem vida.
A Filosofia abre os horizontes e nos guia para uma verdade que transcende todas as verdades da ciência. A verdade
de nossa existência, a força que nos move para uma busca infinita.
Parece ser difícil compreender Filosofia com tantos dizeres filosóficos e pensamentos. Porém a sua
compreensão exige essa busca.
Só entenderemos o sentido da Filosofia quando entendermos que não podemos somar ou subtrair,
multiplicar nem dividir nossa verdade, o bem, o belo, o amor, a existência. Os sentimentos podem ser expressados
nas mais diversas formas, mas nunca numa equação matemática, nem numa composição química ou física.
Nossas relações se tornam frias e calculistas porque na sociedade vive-se dessa maneira. Muitos dizem
que pensar é coisa de quem não tem o que fazer. Porém, a reflexão ajuda a compreender as coisas da forma como
nenhuma ciência ajuda a compreender.
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Hoje, questões ligadas à vida, a ética, a moral, aos direitos humanos exigem muita reflexão, a qual a
filosofia ajuda, e sem a qual caímos no dogmatismo ou não compreendemos a vida na sua essência.
Aos poucos vamos percebendo melhor quanto a Filosofia faz parte da nossa vida. Muitos usam a Filosofia
sem nunca terem estudado algo especificamente ligado a ela. É difícil encontrar um termo para definir Filosofia,
porém, não podemos compreendê-la separada da nossa realidade, do nosso cotidiano, da nossa vida, pois ela é
intrínseca a nós. Não somos nós que escolhemos a Filosofia, mas é ela quem nos escolhe.
[...]
Deve haver um equilíbrio entre razão e emoção. Quando usamos só a razão nos tornamos insensíveis
diante de muitas realidades, mas, só o uso da emoção também não favorece nas escolhas.
Temos preguiça de pensar. Não usamos nossa capacidade de raciocínio e por isso, em tantos casos, nos
damos mal. A escola se preocupa muito com o decorar as coisas. Saber regras de cor, mas na vida é preciso refletir
diante de fatos, pois não podemos aplicar a tudo as mesmas respostas. A vida não é padronizada e quem a faz assim
sofre muito. Há opções a serem feitas; leis a serem cumpridas. Sem a reflexão seremos meros executores, sem
sabermos o porque de todas essas coisas.
[...]
Existem inúmeros exemplos a esse respeito. Numa relação de Amizade, por exemplo. Se não há um
conhecimento maior de ambas as partes, esse sentimento morre logo. Quando nos conhecemos melhor interiormente
e conhecemos também o outro, as dificuldades e dúvidas que aparecerão serão superadas e entendidas com maior
facilidade, pois sabemos que em cada pessoa há um bem maior e que pode, deve e precisa ser conhecido. Uma
amizade que fica só nas aparências é como uma casa construída sobre a areia. Na primeira tempestade, na primeira
ventania, desmorona. Cai por terra. Uma amizade alicerçada na verdade, no conhecimento interior do outro e de si,
as tempestades vindouras não terão forças suficientes para destruir. O que permanece é aquilo que está alicerçado
na razão e no coração ao mesmo tempo. O restante é passageiro e ilusório.
[...]
A Filosofia acontece no dia-a-dia da nossa vida, basta nos darmos conta disso. Filosofia é refletir sobre
as coisas que acontecem, são ditas e ouvidas. Não se limita apenas a perguntarmos POR QUÊ?, mas precisamos ir
mais adiante. Precisamos nos perguntar do nível de verdade daquilo que a TV apresenta. Aquilo que muitas revistas
trazem em suas páginas. Não podemos nos esquecer que eles têm seu ponto de vista e seus interesses, mas estes
não deveriam ocultar a verdade. A interpretação de uma notícia, seu posicionamento crítico e argumentação, é uma
forma de fazer Filosofia. Aceitar tal e qual tudo o que jornais, TV e revistas nos apresentam é uma forma de
ignorância. Precisamos ter cuidado. Isso não quer dizer que todos e em todas as ocasiões mentem, ou faltam com a
verdade. Porém, sempre, sem exceção precisamos nos perguntar pela verdade dos fatos.
Quantas vezes os repórteres são induzidos a manipularem notícias sobre determinados acontecimentos e
assuntos. Sempre que possível seria importante ler ou assistir mais de um jornal e depois fazer um paralelo entre
eles. Isso exige tempo e vontade. Podemos discutir com outras pessoas para ouvir seu ponto de vista que ajuda-nos
a abrir nossos horizontes. Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em nosso mundo individual, mais ignorantes
nos tornamos. A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura, nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da verdade.
Buscar sempre a verdade dos acontecimentos, dos fatos é uma atitude filosófica.
Se pararmos e pensarmos neste momento o quanto refletimos sobre tudo o que acontece, ouvimos e
vemos, nos daremos conta que nem sempre fazemos isso e não fazemos porque simplesmente não queremos, pois
todos nós podemos e sabemos.
[...]
Precisamos nos perguntar qual o nível de conhecimento que uma pessoa tem dos acontecimentos
históricos quando escreve novela, filme, minissérie. Será que aquilo é a verdade? Será que é a melhor forma de ver
o acontecimento?
Estes e outros inúmeros fatos fazem parte do nosso cotidiano.
(Hermes José Novakoski)
FONTE: http://www.profdoni.pro.br/home/index.php/menu-principal/filosofia-2/252-para-que-estudar-filosofia
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01) Constitui uma afirmação com respaldo no texto

04) Possui predicado verbal a oração

(A) O objetivo original da Filosofia é o da reflexão,
porém, nas questões que envolvem o cotidiano,
ela não tem sido capaz de responder às
necessidades da sociedade.
(B) A Filosofia permite ao ser humano compreender
melhor a si mesmo, a sociedade e o mundo que o
cerca, por isso não precisa de outros estímulos
para uma maior autonomia do pensar, agir e se
comportar.
(C) A ideia de que razão e emoção não podem
caminhar juntas é uma premissa que dá
sustentação ao ponto de vista defendido pelo
autor.
(D) A disciplina de filosofia não tem sido o centro do
ensino e é questionada por ser considerada pouco
prática.

(A) “No primeiro dia de aula fui indagado por uma
aluna” (L.1).
(B) “Essa caminhada é infinita” (L.26).
(C) “A vida não é padronizada” (L.51).
(D) “aquilo é a verdade?” (L.83).

02) Está contida no texto
(A)
(B)
(C)
(D)

informação publicitária.
Exposição de fatos.
interpretação de teses científicas.
Narrativa que envolve personagens.

03) Expressa uma relação de
PROPORCIONALIDADE a frase
(A) “Aquele que não consegue seguir o raciocínio
lógico da matemática, por exemplo, não teve uma
boa aula de Filosofia.” (L.14/15)
(B) “A nossa vida não se limita ao 2+2=4, pois a
verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos
e interpretados como simples equações
matemáticas.” (L. 21/22).
(C) “Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em
nosso mundo individual, mais ignorantes nos
tornamos.” (L.75/76).
(D) “Buscar sempre a verdade dos acontecimentos,
dos fatos é uma atitude filosófica.” (L.77).

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

05) Exerce a mesma função sintática de “de
vestibular” (L.5)
(A)
(B)
(C)
(D)

“da questão” (L.12).
“da redação” (L.12).
“de raciocínio” (L.49).
“dos acontecimentos” (L.77).

06) Exerce função predicativa a o termo na
alternativa
(A)
(B)
(C)
(D)

“cientificas” (L.16).
“calculista” (L.29).
“humanos” (L.40).
“vindouras” (L.61).

07) É paciente da ação nominal o termo
(A)
(B)
(C)
(D)

“por uma aluna” (L.1).
“da importância” (L.4).
“de prova” (L.5).
“a nós” (L.45).

08) Sobre os mecanismos linguísticos usados no
texto, é correto afirmar o que se afirma em
(A) “tantos’ (L.49) expressa valor numérico.
(B) “O” em “O que permanece” (L.61) e “O”, em “O
restante é passageiro e ilusório” (L.62) têm o
mesmo valor morfológico.
(C) Em “vive-se dessa maneira” (L.37), o vocábulo
“se” é marca de indeterminação do sujeito.
(D) “A expressão “exemplos” (L.55) continuará
exercendo a mesma função sintática se o verbo
existir, presente no contexto em que se encontra,
for substituído pelo verbo haver,
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09)

14) Do ponto de vista formal da língua portuguesa, há
erro na alternativa

“há um toque de Filosofia.” (L.13)
A única variação estrutural correta para a expressão
destacada na oração em evidência é
(A) Haverão uns toques de Filosofia.
(B) Existirão uns toques de Filosofia.
(C) Terão uns toques de Filosofia.
(D) Existirá uns toques de Filosofia.
10) Sobre as funções de linguagem, predominam no
texto
(A)
(B)
(C)
(D)

fática e metalinguística.
poética e apelativa.
denotativa e poética.
referencial e emotiva.

11) Os termos “Porém” (L.38) e “apenas” (L.65)
expressam, respectivamente, ideia de
(A)
(B)
(C)
(D)

Ressalva e restrição.
Oposição e modo.
Adversidade e adição.
Adição e síntese.

(A) “Quando usamos só a razão nos tornamos
insensíveis diante de muitas realidades,”
(L.47/48).
(B) “seria importante ler ou assistir mais de um
jornal” (L.73).
(C) “Quantas vezes os repórteres são induzidos a
manipularem notícias sobre determinados
acontecimentos e assuntos.” (L.72/73).
(D) “A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura,
nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da
verdade.” (L.76).
15) No texto,
(A) “à qual” (L.19) retoma “razão humana”
(L.18/19).
(B) Em “hoje” (L.1), o “-h” é uma consoante
brasileira.
(C) “à medida que caminhamos” (L.26) denota causa.
(D) “Estudar filosofia” (L.8) tem valor subjetivo.

12) Funciona, no texto, como agente da ação verbal
(A)
(B)
(C)
(D)

“pelo desejo” (L.6).
“por terra” (L.60).
“pela verdade” (L.71).
“os repórteres” (L.72).

13) Há correspondência modo-temporal entre a
forma verbal simples “conseguiu” (L.1), e a
composta
(A)
(B)
(C)
(D)

tivesse conseguido.
teria conseguido.
tem conseguido.
terá conseguido.

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA
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LEGISLAÇÃO DO SUS
16) Sobre a organização do Sistema Único de Saúde
(SUS), o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, é incorreto
afirmar que:
(A) A humanização do atendimento do usuário será
fator determinante para o estabelecimento das
metas de saúde previstas no Contrato
Organizativo de Ação Pública de Saúde.
(B) O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do
SUS, por meio de serviço especializado, fará o
controle e a fiscalização do Contrato
Organizativo de Ação Pública da Saúde.
(C) O acesso universal, igualitário e ordenado às
ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de
Entrada do SUS e se completa na rede
regionalizada e hierarquizada, de acordo com a
complexidade do serviço.
(D) Mapa da Saúde é o conjunto de ações e serviços
de saúde articulados em níveis de complexidade
crescente, com a finalidade de garantir a
integralidade da assistência à saúde.
17) Atualmente, os Conselhos e Conferências de
Saúde são os principais espaços para o exercício
da participação e do controle social sobre a
implementação das políticas de saúde em todas as
esferas governamentais (BRASIL, 2009).

QUESTÕES DE 16 A 20
(C) Os Conselhos de Saúde são constituídos por
conselheiros, que se responsabilizam pela
proposição,
discussão,
acompanhamento,
deliberação, avaliação e fiscalização da
implementação da política de saúde, inclusive em
seus aspectos econômicos e financeiros.
(D) A Conferência de Saúde pode ser convocada pelo
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por
esta ou pelo Conselho de Saúde.
18) O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma
conquista do povo brasileiro, garantido pela
Constituição Federal de 1988
Conforme as disposições da Constitucionais, compete
ao Sistema Único de Saúde (SUS):
(A) Participar do controle e fiscalização da produção,
transporte, guarda e utilização de substâncias e
produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
(B) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido
o controle de seu teor nutricional, bem como
bebidas e águas para consumo animal.
(C) Executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, não incluída as de saúde do
trabalhador.
(D) Executar as ações de fiscalização do meio
ambiente e agronegócio.

Em relação ao tema, não é possível afirmar que:
(A) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems) terão
representação no Conselho Nacional de Saúde.
(B) A Conferência 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.

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA
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19) Em 2018 o Brasil celebrou 30 anos da criação do
Sistema Único de Saúde (SUS) Durante esses
anos, o SUS contribuiu para melhorar os
indicadores de saúde da população e reduzir as
desigualdades na distribuição e acesso dos
recursos de saúde em todo o país.
Em relação ao SUS, e de acordo com as disposições
da Lei Orgânica da Saúde, é incorreto afirmar que:
(A) A centralização político-administrativa, com
direção única em cada esfera de governo é uma
das diretrizes do SUS.
(B) Quando as suas disponibilidades forem
insuficientes para garantir a cobertura assistencial
à população de uma determinada área, o Sistema
Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos
serviços ofertados pela iniciativa privada.
(C) A identificação e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde é um
dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS).
(D) A Comissão Intergestores Tripartite constitui-se
em uma Comissão Técnica com o objetivo de
discutir e elaborar propostas para implantação e
operacionalização do Sistema Único de Saúde,
incluindo as questões operacionais, financeiras e
administrativas da gestão do SUS.
20) A Lei Orgânica da Saúde n.º 8.080/1990
estabelece a criação de comissões intersetoriais
com o objetivo de articular as políticas públicas
relevantes para a saúde. Estas Comissões devem
ser subordinadas ao:
(A)
(B)
(C)
(D)

Comitê Intergestores de Saúde.
Ministério da Saúde.
Município.
Conselho Nacional de Saúde.

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) O tratamento endodôntico tem por finalidade,
possibilitar a permanência, na cavidade bucal, do
elemento dentário sem vitalidade, para que este
continue a exercer suas funções na fisiologia
bucal, sem se tornar um agente propiciador de
doenças aos tecidos perirradiculares, segundo
afirmam (Sommer et al., 1966). O preparo
químico-cirúrgico tem como objetivo a
modelagem e a sanificação, valendo-se de
instrumentos endodônticos e substâncias
químicas auxiliares da instrumentação, atuando
no sistema de canais radiculares, estrutura
orgânica e inorgânica, proporcionando limpeza e
desinfecção do espaço anteriormente ocupado
pela polpa, como também, conformação cônica
contínua, com maior diâmetro cervical e menor
apical, mantendo o forame na forma e posição
originais, facilitando a realização da obturação
hermética e tridimensional.
Levando em consideração a importância do adequado
preparo mecânico-químico, analise as afirmativas:
I. Uma das funções do preparo mecânico-químico é
promover o debridamento mecânico da dentina
contaminada.
II. O preparo mecânico-químico visa formatar o
sistema de canais radiculares facilitando apenas o
uso das soluções irrigadoras, mas não influencia
para a melhor penetração da medicação
intracanal.
III. O hipoclorito de sódio, enquanto solução
irrigadora atua como solvente de matéria
inorgânica, além de possuir ação lubrificante.
IV. A lima de patência possui como função a redução
ou eliminação do transporte do forame.
V. Na técnica de Movimento Oscilatório o primeiro
procedimento é o preparo do corpo do canal e o
último é o refinamento das paredes.
Dentre as afirmativas acima é correto afirmar que
apenas:
(A) As alternativas I e III são verdadeiras.
(B) As alternativas I e IV são verdadeiras.
(C) As alternativas I, II, III e V são verdadeiras.
(D) As alternativas III e IV são verdadeiras.
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

QUESTÕES DE 21 A 40
22) Na realidade, a água potável é uma solução de
uma infinidade de substâncias, algumas das quais
a água trouxe consigo da natureza e outras que
podem ser introduzidas ao longo dos processos de
tratamento. Tais substâncias são essenciais para
manter o nível de qualidade aceitável e preservar
a saúde do consumidor. A respeito dos produtos
e de suas concentrações utilizados no tratamento
da água potável, assinale a alternativa incorreta.
(A) Desinfetantes a base de glutaraldeído são usados
na indústria de produtos de higiene para limpeza
e esterilização. Na indústria o glutaraldeído é
utilizado como microbicida em sistemas de
recirculação de águas em conjunto com outros
produtos.
(B) Devido ao seu forte poder oxidante o cloro é um
excelente bactericida em soluções aquosas, sendo
usado para tratar águas potáveis, efluentes e
piscinas. Quando usado para tratar águas potáveis
o cloro não apenas atua como bactericida, mas
também suaviza os efeitos adversos do ferro,
manganês, amônia e sulfetos. As águas potáveis
desinfetadas com agentes baseados em cloro
devem conter no mínimo 0,3 mg/L de cloro
residual/livre.
(C) O bromo é usado como bactericida em soluções
aquosas, sendo usado como agente sanitizante em
águas potáveis, piscinas e spa's. Em
circunstancias normais, a quantidade de Bromo
em águas potáveis é desprezível, raramente
atingindo 1 mg/L.
(D) O Flúor tem sido empregado como um agente de
prevenção às cáries dentárias. O Flúor pode
ocorrer naturalmente ou ser adicionado em
quantidades controladas. Alguns tipos de
fluoroses podem ser provocadas, se o limite
especificado (1 mg/L) for excedido.
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23) A terapia endodôntica, possibilita uma
modelagem dos canais radiculares, otimizando a
ação de agentes irrigantes e facilitando a
obturação hermética tridimensional do espaço
intraradicular. Analisando a radiografia inicial
abaixo e ciente da importância do correto acesso
ao sistema de canais radiculares, qual a forma
ideal de um acesso coronário para tratamento
endodôntico do elemento dental assinalado
abaixo, após verificado no RX inicial, segundo S.
Cohen.

(C) Como medicação intra alveolar tem-se utilizado
um comprimido de sulfa macerado misturado
com eugenol, o que trás alivio da dor após
algumas horas.
(D) No caso de alveolite o paciente é orientado a
manter a higienização de forma rigorosa na região
onde ocorreu a cirurgia de exodontia.
25) A alveolite é considerada uma complicação pósoperatória da exodontia. Sobre a alveolite, é
correto afirmar, exceto:
(A) A alveolite ocorre especialmente na exodontia de
pré-molares superiores.
(B) Caracteriza-se por uma dor localizada que se
potencializa entre o primeiro e terceiro dia pósoperatório.
(C) É também conhecida como osteíte alveolar.
(D) Pacientes fumantes, geriátricos e especialmente
mulheres que usam contraceptivos são mais
propensos a apresentar alveolite.

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

Arredondada.
Oval.
Triangular com a base voltada para mesial.
Triangular com base voltada para incisal.

24) A exodontia é a remoção do elemento dental por
meio de procedimentos cirúrgicos, que consistem
em um conjunto de manobras que o profissional
utiliza para remoção do dente de modo seguro,
rápido e o menos traumático para o paciente.
Existem inúmeras situações nas quais a exodontia
esta indicada, contudo, o profissional deve se
manter a tento para complicações pós-cirúrgicas,
como por exemplo, a alveolite. Sobre o assunto
assinale a alternativa incorreta.
(A) A medicação intra alveolar deve ser trocada
regularmente, para se manter o efeito analgésico
e auxiliar o processo cicatricial.
(B) A prescrição de antibióticos deve ser estudada e
somente indicada caso haja necessidade clara.

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

26) Quanto aos fundamentos em cirurgia, só não pode
ser considerada como uma diérese:
(A)
(B)
(C)
(D)

Hemostasia
Odontosecção
Ostectomia
Osteotomia

27) O selamento da lesão de cárie avançada contra o
ambiente
oral
produz
uma
resposta
bacteriostática dentro do corpo da lesão, e
promove a cura pulpar juntamente com a
formação de dentina reacionária. Esta é a base
para o capeamento pulpar indireto tanto na
dentição decídua quanto na permanente, e
também é conhecida como controle de lesões de
cárie. São indicações do capeamento pulpar
indireto em odontopediatria, exceto:
(A) Lesão cariosa ampla.
(B) Exposição pulpar por lesão cariosa.
(C) Dente assintomático ou sintomas moderados
temporários.
(D) Radiografia pré-operatória confirmando ausência
de patologia periapical.
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28) Sobre a classificação e tipos das técnicas de
anestesia local, é correto afirmar, exceto:
(A) A técnica por bloqueio envolve o próprio nervo
no seu trajeto.
(B) A anestesia terminal infiltrativa submucosa
permite a anestesia dos tecidos moles.
(C) A anestesia terminal atual no extremo distal do
nervo, tendo como subtipo a anestesia troncular.
(D) No complexo maxilar, as técnicas anestésicas por
bloqueio regional podem ter acesso intra ou
extrabucal.
29) As complicações advindas da anestesia local
podem ser de origem sistêmica ou local. Sobre
essas complicações, é correto afirmar:
(A) O tratamento do paciente com hematoma devido
à injeção exige controle dor, monitoramento de
possíveis infecções e possibilidade de aplicação
de gelo, no intuito de acelerar a sua reabsorção.
(B) O trismo caracteriza-se por uma limitação de
abertura bucal, irreversível, relativamente
comum, e que ocorre, geralmente, na realização
da técnica anestésica para o nervo alveolar
inferior ou nervo alveolar pósteros superior.
(C) Para que a fratura da agulha anestésica seja
evitada deve-se introduzir totalmente a agulha
nos tecidos.
(D) Uma das causas etiológicas da parestesia são as
hemorragias no interior ou ao redor da bainha
neural.
30) A periodontite é definida como “uma doença
inflamatória dos tecidos de suporte dos dentes,
causada por microrganismos específicos ou
grupos
de
microrganismos
específicos,
resultando em uma destruição progressiva do
ligamento periodontal e osso alveolar, com
formação de bolsa, retração ou ambas.” A
característica clínica que distingue a periodontite
da gengivite é a presença da perda de inserção
clinicamente detectável. Isto geralmente é
acompanhado pela formação de bolsa periodontal
e mudanças na densidade e altura do osso alveolar
subjacente. São características da periodontite
agressiva, exceto:
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

(A) Em alguns casos, uma auto interrupção na
progressão da doença.
(B) Ocorre também em pacientes clinicamente
saudáveis.
(C) Quantidade
de
depósitos
microbianos
inconsistentes com a gravidade da doença.
(D) Quantidade de destruição consistente com fatores
locais.
31) Sobre a dentadura decídua é correto afirmar,
exceto:
(A) A erupção dos segundos molares decíduos se
completa por volta dos 3 anos de idade.
(B) Começa na infância com a erupção do primeiro
dente, geralmente por volta de 6 meses de idade.
(C) O estágio da dentadura decídua dura até o
surgimento dos primeiros dentes permanentes,
em torno dos 6 anos de idade.
(D) Quando da erupção dos dentes decíduos,
manifestações locais e gerais não podem ser
observadas.
32) O tratamento de emergências endodônticas é
uma parte importante da prática odontológica.
Embora possa ser frequentemente uma parte
perturbadora da rotina do clínico e sua equipe, é
uma solução valiosa para o paciente angustiado.
A respeito do tema, marque a alternativa
incorreta.
(A) A pulpite irreversível assintomática designa um
dente que não apresenta sintomas, mas que tem
cáries profundas ou perda de estrutura dentária
que, se não forem tratadas, farão o dente se tornar
sintomático ou não vital.
(B) A pulpite reversível pode ser induzida por cáries,
pela dentina exposta, por um tratamento
odontológico recente e por restaurações
defeituosas.
(C) Em dentes com pulpites irreversíveis há presença
de dores intermitentes ou espontâneas, em que a
exposição
a
temperaturas
extremas,
especialmente ao frio, vai evocar episódios de dor
intensa e prolongada, ainda que a fonte do
estímulo seja removida.
(D) Na pulpite reversível há uma sensibilidade
reversível ao calor e/ou a alterações osmóticas.
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33) O método de Clark é uma técnica radiográfica
que possui as seguintes indicações, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Dissociação de raízes
Controle radiográfico do crescimento
Localização de dente incluso
Localização de tumores.

34) As fraturas radiculares geralmente ocorrem em
dentes com formação radicular completa, sendo
geralmente obliquas e localizadas no terço médio
e apical da raiz. São resultados na maioria dos
casos de impactos horizontais. São modalidades
de cicatrização de fraturas radiculares, exceto.
(A) Tecido calcificado.
(B) Tecido conjuntivo.
(C) Tecido de granulação interposto com tecido
conjuntivo.
(D) Tecido ósseo e conjuntivo. .
35) Sobre as características de lesões cariosas,
incipientes e cavitadas, em superfície lisa, é
correto afirmar:
(A) Lesão cavitada ativa: Coloração clara, fundo
amolecido, apresentando mancha branca ativa
nas bordas.
(B) Lesão cavitada inativa: Opaca, rugosa,
encontrada geralmente em locais de maior
dificuldade de limpeza, podendo estar associada
à gengivite.
(C) Lesão incipiente ativa: Pigmentada ou com
coloração clara, superfície de esmalte brilhante,
lisa ou polida.
(D) Lesão incipiente inativa: Coloração escurecida,
fundo endurecido à sondagem, margens definidas
e sem o halo de mancha branca ativa nas bordas.

37) Sobre os métodos de tratamento e preventivos
não invasivos da cárie dentária, pode-se destacar,
exceto:
(A) Bochecho fluoretado diário: 0,2%, 10 ml, 1 vez
por dia, durante 1 minuto após a escovação.
(B) Dentifrício fluoretado: para crianças até três anos
de idade, indicada quantidade equivalente a 1
grão de arroz.
(C) Verniz fluoretado: aplicações semanais 4 a 6 ou
até a remineralização total do esmalte; ou ainda
uma aplicação trimestral, semestral ou anual nos
casos de procedimentos em saúde pública.
(D) Gel/mousse fluoretado: em pacientes com
atividade de cárie podem ser feitas de 1 a 2
aplicações semanais, durante 4 semanas. Após,
reavaliar a necessidade de mais aplicações.
38) A gengivoestomatite herpética primária aguda é
o padrão mais comum de infecção primaria
sintomática pelo HSV, e mais de 90% dos casos
são resultantes da infecção pelo HSV-1. São
complicações que podem se desenvolver a partir
deste quadro, exceto.
(A)
(B)
(C)
(D)

Pneumonia.
Meningite.
Infarto do miocárdio.
Ceratoconjuntivite.

36) São doenças gengivais de origem viral, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Histoplasmose.
Herpes oral recorrente.
Gengivoestomatite herpética primária.
Varicela zoster.

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA
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39) Uma das causas da cárie na primeira infância, ou
cárie com crescimento descontrolado, está em
permitir que bebês e crianças pequenas durmam
com uma mamadeira contendo líquido açucarado.
A respeito do assunto, assinale a alternativa
correta.
(A) Apesar da semelhança esse padrão de cárie não
ocorre com a amamentação de peito prolongada.
(B) As lesões de cárie características do caso
acometem primeiramente os dentes inferiores
anteriores.
(C) Os caninos das crianças que utilizam a
mamadeira de forma incorreta são menos
afetados do que os primeiros molares decíduos.
(D) Cárie de mamadeira ocorre principalmente em
grupos socioeconômicos baixos e vulneráveis e
como tal muitas vezes reflete a dinâmica social da
família.
40) São contraindicações para pulpectomia na
dentição decídua, exceto:
(A) Dente com impossibilidade de restauração.
(B) Uma polpa com drenagem serosa ou purulenta.
(C) Dentes com perfuração mecânica ou por cárie do
soalho da câmara pulpar.
(D) Lesão periapical ou interradicular envolvendo a
cripta do dente sucessor permanente em
desenvolvimento.

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA
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