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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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ODONTOLÓGO 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 28/07/2019, às 09h 
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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 
 

O conhecimento científico é uma conquista relativamente recente da humanidade. A revolução científica do século 1 

XVII marca a autonomia da ciência, a partir do momento que ela busca seu próprio método desligado da reflexão filosófica. 2 

O exemplo clássico de procedimento científico das ciências experimentais nos mostra o seguinte: inicialmente há 3 

um problema que desafia a inteligência humana, o cientista elabora uma hipótese e estabelece as condições para seu 4 

controle, a fim de confirmá-la ou não, porém nem sempre a conclusão é imediata sendo necessário repetir as experiências 5 

ou alterar inúmeras vezes às hipóteses. 6 

A conclusão é então generalizada, ou seja, considerada válida não só para aquela situação, mas para outras 7 

similares. Assim, a ciência, de acordo com o pensamento do senso comum, busca compreender a realidade de maneira 8 

racional, descobrindo relações universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever acontecimentos e, 9 

consequentemente também agir sobre a natureza. Para tanto, a ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo de 10 

conhecimento sistemático, preciso e objetivo. 11 

Nos primórdios da civilização os gregos foram os primeiros a desenvolver um tipo de conhecimento racional mais 12 

desligado do mito, porém, foi o pensamento laico, não religioso, que logo se tornou rigoroso e conceitual fazendo nascer a 13 

filosofia no século VI a.C. 14 

Nas colônias gregas da Jônia e Magna Grécia, surgiu os primeiros filósofos, e sua principal preocupação era a 15 

cosmologia, ou estudo da natureza. Buscavam o princípio explicativo de todas as coisas (arché), cuja unidade resumiria a 16 

extrema multiplicidade da natureza. As respostas eram as mais variadas, mas a teoria que permaneceu por mais tempo foi 17 

a de Empédocles, para quem o mundo físico é constituído de quatro elementos: terra, água, ar e fogo. 18 

Muitos desses filósofos, tais como Tales e Pitágoras no século VI a.C. e Euclides no século III a.C. ocupavam-se 19 

com astronomia e geometria, mas, diferentemente dos egípcios e babilônios, desligavam-se de preocupações religiosas e 20 

práticas, voltando-se para questões mais teóricas. [..]. 21 

O método científico inicialmente ocorre do seguinte modo: há um problema que desafia a inteligência; o cientista 22 

elabora uma hipótese e estabelece as condições para seu controle, a fim de confirmá-la ou não. A conclusão é então 23 

generalizada, ou seja, considerada válida não só para aquela situação, mas para outras similares. Além disso, quase nunca 24 

se trata de um trabalho solitário do cientista, pois, hoje em dia, cada vez mais as pesquisas são objeto de atenção de grupos 25 

especializados ligados, às universidades, as empresas ou ao Estado. De qualquer forma, a objetividade da ciência resulta 26 

do julgamento feito pelos membros da comunidade científica que avaliam criticamente os procedimentos utilizados e as 27 

conclusões, divulgadas em revistas especializadas e congressos. 28 

Assim, dentro da visão do senso comum (isto é, um vasto conjunto de concepções geralmente aceita como 29 

verdadeiras num determinado meio social. Repetidas irrefletidamente no cotidiano, algumas dessas noções escondem ideias 30 

falsas, parciais ou preconceituosas. É uma falta de fundamentação, tratando-se de um conhecimento adquirido sem base 31 

crítica, precisa, coerente e sistemática), a ciência busca compreender a realidade de maneira racional, descobrindo relações 32 

universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever os acontecimentos e, consequentemente, também agir 33 
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sobre a natureza. Para tanto, a ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo de conhecimento sistemático, preciso e 34 

objetivo. Entretanto, apesar do rigor do método, não é conveniente pensar que a ciência é um conhecimento certo e 35 

definitivo, pois ela avança em contínuo processo de investigação que supõe alterações à medida que surgem fatos novos, 36 

ou quando são inventados novos instrumentos. 37 

Por exemplo, nos séculos XVIII e XIX, as leis de Newton foram reformuladas por diversos matemáticos que 38 

desenvolveram técnicas para aplicá-las de maneira mais precisa. No século XX, a teoria da relatividade de Einstein 39 

desmentiu a concepção clássica que a luz se propaga em linha reta. Isso serve para mostrar o caráter provisório do 40 

conhecimento científico sem, no entanto, desmerecer a seriedade e o rigor do método e dos resultados. Ou seja, as leis e as 41 

teorias continuam sendo de fato hipóteses com diversos graus de confirmação e verifica a habilidade, podendo ser 42 

aperfeiçoadas ou superadas. 43 

A partir da explanação feita acima será que podemos afirmar que existe um método universal? Será que os métodos 44 

universais devem ser considerados válidos para situações diversas? E tendo situações diferentes podemos qualificá-las 45 

como universais? Como descrever relações universais através de métodos “individuais”? Será que esse tipo de método é 46 

realmente válido universalmente? Será que podemos nomear o método como sendo universal? 47 

Segundo Alan Chalmers, em sua obra A Fabricação da ciência, “a generalidade e o grau de aplicabilidade de leis 48 

e teorias estão sujeitos a um constante aperfeiçoamento”. A partir dessa afirmação podemos concluir que o método 49 

universal, na realidade, não é tão genérico assim, ou melhor, não é tão absoluto, pois está sujeito a uma substituição 50 

constante. Para Chalmers, não existe nenhum método universal ou conjunto de padrão universal, entretanto, permanecem 51 

modelos  históricos ocasionais subentendidos nas atividades bem-sucedidas, porém, isso não significa que vale tudo na área 52 

epistemológica. 53 

A questão da substituição constante das teorias ficou bem explícita na sucinta explanação da história da ciência 54 

realizada anteriormente, onde tivemos a clara mudança de uma teoria, método ou hipótese por outra mais coerente dentro 55 

de sua época histórica e/ou científica. 56 

Diante disso tudo que foi visto, do conhecimento científico e senso comum, podemos, pelo menos, fundamentar 57 

que a ciência tem por objetivo estabelecer generalizações aplicáveis ao mundo, pois desde a época da revolução estamos 58 

em posição de saber que essas generalizações científicas não podem ser estabelecidas a priori; temos que aceitar que a 59 

exigência de certeza é mera utopia. Entretanto, a exigência de que nosso conhecimento esteja sempre sendo transformado, 60 

aperfeiçoado e ampliado é pura realidade. 61 

FONTE: https://www.coladaweb.com/filosofia/conhecimento-cientifico-e-senso-comum 62 
 

01) O texto revela 
 

(A) que o conhecimento científico tem limites muito claros. 

(B) a infinidade da ciência. 

(C) que o conceito de irreversibilidade das teorias 
científicas se confirma. 

(D) que o conhecimento científico, em razão da sua 
versatilidade, torna-se inconfiável. 

 
 
 
 
 

02) Quanto à linguagem do texto, é correto afirmar: 
 

(A) Apresenta-se relacionada com os acontecimentos 
retratados no texto, porém de forma invariavelmente 
linear. 

(B) Foi usada para explicar a si mesma, na tentativa de 
tornar evidente a significação de vários termos. 

(C) É puramente referencial, uma vez que o objetivo do 
articulista é apenas informar sobre a evolução da 
formação do conhecimento científico. 

(D) É marcada pela objetividade, uma vez que inexiste a 
participação do enunciador do discurso nos 
acontecimentos retratados. 
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03) Há exemplo de predicado verbal na oração da 
alternativa 

 

(A) “os gregos foram os primeiros” (L.12). 

(B) “sua principal preocupação era a cosmologia” 
(L.15/16). 

(C) “As respostas eram as mais variadas,” (L.17). 

(D) “as leis de Newton foram reformuladas por diversos 
matemáticos” (L.38). 

 

04) “A conclusão é então generalizada, ou seja, 
considerada válida não só para aquela situação” (L.7) 

Considerando-se o fragmento transcrito, a função do 
vocábulo “só” não tem o efeito de 
 

(A) contrapor a posição assumida pelo enunciador. 

(B) maximizar o efeito da fala que a precede. 

(C) reforçar o discurso do enunciador. 

(D) ratificar a primeira assertiva. 
 

05) Uma das proposições a seguir constitui exemplo de 
erro ou desvio gramatical da norma culta padrão. 

 

(A) “Assim, a ciência, de acordo com o pensamento do 
senso comum, busca compreender a realidade de 
maneira racional,” (L.8/9). 

(B) “...que logo se tornou rigoroso” (L.13). 

(C) “Nas colônias gregas da Jônia e Magna Grécia, surgiu 
os primeiros filósofos” (L.15). 

(D) “Isso serve para mostrar o caráter provisório do 
conhecimento científico” (L.40/41). 

 

06) O nome é o elemento central da frase-declaração em 
 

(A) “que ela busca seu próprio método” (L.2). 

(B) “...que logo se tornou rigoroso” (L.13). 

(C) “O método científico inicialmente ocorre do seguinte 
modo” (L.22). 

(D) “...que foi visto” (L.57). 
 

07) Exerce a mesma função de “de conhecimento” 
(L.10/11) a expressão 

 

(A) “de maneira racional” (L.8/9). 

(B) “da natureza” (L.16). 

(C) “de um trabalho” (L.25). 

(D) “do conhecimento” (L.40/41). 
 
 

 

08) Considerando-se os recursos linguísticos que 
compõem o texto, é correto afirmar: 

 

(A) O termo “quase” (L.24) expressa ideia de aproximação. 

(B) Os termos “ou” (L.23) e “ou” (L.31) exprimem, no 
contexto em que se inserem a mesma ideia: exclusão. 

(C) A expressão “Ou seja” (L.41) expressa uma retificação 
em relação à afirmação anterior. 

(D) Se o verbo  existir for substituído pelo verbo  haver, o 
termo “método” (L.44) não mudará de função sintática. 

 

09) Funciona, no texto, como agente da ação verbal a 
expressão 

 

(A) “métodos” (L.10). 

(B) “As respostas” (L.17). 

(C) “de quatro elementos” (L.18). 

(D) “novos instrumentos” (L.37). 
 

10) A oração “à medida que surgem fatos novos” (L.36), 
em relação à declaração principal do período, exprime 
valor semântico de  

 

(A) consequência. 

(B) proporcionalidade. 

(C) conformidade. 

(D) causa. 
 

11) O termo transcrito à esquerda, cuja substituição, à 
direita, está coerente com o conteúdo do texto é 

 

(A) “mas” (L.17) – ressalva. 

(B) “apesar do” (L.35) – oposição. 

(C) “através de” (L.46) – modo. 

(D) “ou melhor” (L.50) – retificação. 
 

12) Exerce o mesmo valor morfológico de “que”, em 
“temos que aceitar“ (L.59), o termo destacado na 
alternativa 

 

(A) “também”, em “consequentemente também agir sobre 
a natureza.” (L.10). 

(B) “que”, em “que avaliam criticamente os 
procedimentos” (L.27). 

(C) “que”, em “podemos concluir que o método universal” 
(L.49/50). 

(D) “a”, em “pois está sujeito a uma substituição constante” 
(L.50/51). 
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13) Tem função predicativa o termo 
 

(A) “humana” (L.4). 

(B) “rigorosos” (L.34). 

(C) “válidos” (L.45). 

(D) “diferentes” (L.45). 
 

14) Há correspondência modo-temporal entre a forma 
verbal simples  “permaneceu” (L.17) e a composta em 

 

(A) tem permanecido. 

(B) tivesse permanecido. 

(C) tinha permanecido. 

(D) terá permanecido. 
 

15) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 
uma relação de dependência sintática com a ideia 
principal é 

 

(A) “há um problema que desafia a inteligência;” (L.22). 

(B) “...estabelece as condições para seu controle, a fim 
de confirmá-la ou não” (L.23). 

(C) “não é conveniente pensar” (L.35). 

(D) “Isso serve para mostrar o caráter provisório do 
conhecimento científico” (L.40/41). 
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16)  O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma nova 
formulação política e organizacional para o 
reordenamento dos serviços e ações de saúde 
estabelecida pela Constituição de 1988. (Ministério da 
Saúde, 1990) 
Conforme as disposições da Lei 8080/1990, em 
relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), é correto 
afirmar que: 

 

(A) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde 
(SUS) serão depositados em conta especial, em cada 
esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização 
dos respectivos Tribunais de Contas. 

(B) As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico 
e tecnológico em saúde serão co-financiadas pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e 
pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições 
de fomento e financiamento ou de origem externa e 
receita própria das instituições executoras. 

(C) É facultativo aos serviços de saúde do Sistema Único 
de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, a 
permissão, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante 
durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-
parto imediato.   

(D) A área de atuação da vigilância epidemiológica abrange 
o controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo. 

 

17) A Constituição Federal de 1988 inseriu o direito à 
saúde no título destinado à ordem social, que tem 
como objetivo o bem-estar e a justiça social.  
Com base nas disposições constitucionais sobre o 
Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas 
abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou Falsas (F): 

 
( ) O Sistema Único de Saúde será financiado com 
recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de 
outras fontes. 
 
( ) É permitida  a destinação de recursos públicos 
para auxílios ou subvenções às instituições privadas com 
fins lucrativos. 
 

( )  Ao Sistema Único de Saúde compete, além de 
outras atribuições, nos termos da lei, participar do controle 
e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização 
de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos 
 
A sequência correta corresponde a: 
 

(A) V   F   V. 

(B) F   V   F. 

(C) F   F   F. 

(D) V   V   V. 
 

18) O Sistema Único de Saúde (SUS) não é um serviço ou 
uma instituição, mas um Sistema que significa um 
conjunto de unidades, de serviços e ações que 
interagem para um fim comum. 
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) Os Conselhos de Saúde são instâncias de pactuação 
consensual entre os entes federativos para definição das 
regras da gestão compartilhada do SUS. 

(B) 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. 

(C) O Ministério da Saúde definirá indicadores nacionais 
de garantia de acesso às ações e aos serviços de saúde 
no âmbito do SUS, a partir de diretrizes estabelecidas 
pelo Plano Nacional de Saúde. 

(D) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde 
interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, 
por ato conjunto dos respectivos Estados em 
articulação com os Municípios. 

 

19) A Lei nº 8.080/1990 estabelece as competência e as 
atribuições das três esferas de governo no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
Em relação à estas atribuições, é incorreto afirmar que: 

 

(A) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 
compete elaborar normas para regular as relações entre 
o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados 
contratados de assistência à saúde. 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                           QUESTÕES DE 16 A 20 
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(B) A elaboração e atualização periódica do plano de saúde 
é atribuição comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

(C) Compete à União normatizar e coordenar 
nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados. 

(D) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) 
compete identificar estabelecimentos hospitalares de 
referência e gerir sistemas públicos de alta 
complexidade, de referência estadual e regional. 

 

20) A participação da comunidade é um dos princípios do 
SUS, descritos na Lei 8080/90. É a garantia 
constitucional de que a população, através de suas 
entidades representativas, participará do processo de 
formulação das políticas de saúde e do controle da sua 
execução, em todos os níveis, desde o federal até o 
local. (Ministério da Saúde, 1990). 
Sobre o assunto, e baseado na Lei 8142/90, é correto 
afirmar que: 

 

(A) A Lei deverá definir as normas de organização e 
funcionamento das Conferências e Conselhos de 
Saúde. 

(B) A Conferência de Saúde é um órgão permanente e 
deliberativo composto por integrantes da população e 
do governo e subordinado ao Ministério da Saúde. 

(C) 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. 

(D) Os Conselhos de Saúde são responsáveis por propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes. 
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A técnica de Clark tem como objetivo identificar a localização de algumas estruturas da cavidade bucal. 
Analise a imagem e responda as questões 21 e 22. 

 

 
 

21) Analise as assertivas: 
 

I. O canal A está pela lingual, enquanto o B está por 
vestibular. 

II. O canal A está pela vestibular, enquanto o B está 
por lingual. 

III. O canal D está pela vestibular enquanto o canal A 
está por vestibular. 

 
O canal C está pela vestibular, enquanto o B está por 
vestibular. 
 

(A) Apenas I e III estão corretas. 

(B) Apenas I e IV estão corretas. 

(C) Apenas II está correta. 

(D) Apenas III está correta. 
 

22) Assinale a alternativa correspondente a análise 
coerente das assertivas. 
 

I. O canal C está pela lingual e o D pela vestibular. 
PORQUE 

II. A estrutura que se encontra na frente, acompanha o 
movimento do feixe de raio X. 

 

(A) A I e II estão corretas, porém, a II não justifica a I. 

(B) A I e II estão corretas, e a II justifica a I. 

(C) A I e II estão incorretas. 

(D) A I está incorreta e a II está correta. 
 

23) A adequada intervenção endodôntica requer o 
conhecimento detalhado da configuração interna 
dental. Para tanto, desde o início do século passado, 
foram desenvolvidas várias técnicas visando estudar a 
morfologia dos grupamentos dentários. Considerando 
que a radiografia, elemento que dispomos para 
observação da cavidade pulpar durante a terapia 
endodôntica, fornece apenas a imagem bidimensional, 
muitos detalhes podem passar despercebidos. Contudo, 
o estudo detalhado da cavidade pulpar de cada dente, 
seus aspectos normais, bem como as variações 
anatômicas mais frequentes, é de extrema importância.  
De acordo com a teoria hemodinâmica, responda: 

 

(A) A direção do forame apical dos canais é sempre para a 
distal, acompanhando a direção de vasos e nervos que 
vêm da base do crânio. 

(B) A direção do forame apical dos canais é sempre para a 
mesial, acompanhando a direção de vasos e nervos que 
vêm da base do crânio. 

(C) A direção do forame apical dos canais é sempre para a 
distal, indo para o lado oposto de vasos e nervos que 
vêm da base do crânio. 

(D) A direção do forame apical dos canais é sempre para a 
mesial, indo para o lado oposto de vasos e nervos que 
vêm da base do crânio. 

 

24) No que se refere à direção de trepanação do elemento 
34, assinale a alternativa correta: 

 

(A) 180 graus ao longo eixo do dente. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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(B) Paralelo ao longo eixo do dente com inclinação para a 
distal do dente adjacente. 

(C) 45 graus ao longo eixo do dente. 

(D) Paralelo ao longo eixo do dente com inclinação para o 
centro da coroa. 
 

25) Em relação ao ponto de eleição do elemento 44, 
assinale a alternativa correta: 

 

(A) Fossa distal. 

(B) Fossa central. 

(C) Fóssula mesial. 

(D) Centro do sulco principal. 
 

26) A curetagem pulpar ou pulpotomia parcial consiste na 
remoção superficial da polpa coronária, que 
eventualmente tenha sido exposta durante o 
tratamento conservador, potencialmente contaminado 
por microrganismos do meio bucal.  

 
Esse tratamento está indicado quando, EXCETO: 
 

(A) A polpa estiver saudável. 

(B) A exposição pulpar for pequena. 

(C) A exposição pulpar for traumática. 

(D) A exposição pulpar for de até 3 semanas. 
 

27) Os anestésicos locais são substâncias que bloqueiam a 
condução nervosa quando aplicadas localmente no 
tecido nervoso. Em contato com esse tecido, eles são 
capazes de produzir tanto o bloqueio sensitivo quanto 
motor. Seu efeito é temporário e reversível. 

 
Analise as assertivas quanto os anestésicos: 
 

I. Necessitam sofrer difusão através da membrana 
celular. 

II. Modificam a permeabilidade da membrana celular. 
III. Não modifica a permeabilidade da membrana 

celular. 
 
Em relação às propriedades e ação dessa substância, assina 
a alternativa correta. 
 

(A) Apenas a II está correta. 

(B) Apenas I e III estão corretas. 

(C) Apenas I e II estão corretas. 

(D) Apenas a III está correta. 
 

28) A ligação molecular que existe nos anestésicos locais 
do tipo éster é mais fácil de ser quebrada que a ligação 
molecular do grupo amida, por isso, os ésteres são 
mais instáveis em solução e não podem ser 
armazenados por tanto tempo quanto as amidas. Os 
exemplos de ésteres incluem a cocaína e ametocaína. 

 
Assinale a alternativa que não corresponde ao anestésico do 
grupo éster. 
 

(A) Prilocaína. 

(B) Tetracaína. 

(C) Procaína. 

(D) Benzocaína. 
 

29) A formação do biofilme bacteriano pode ser 
aumentada por fatores retentivos naturais, que podem 
também tornar a remoção desse biofilme mais 
complicada por dificultar a higiene bucal. Esses 
fatores retentivos incluem, EXCETO: 

 

(A) Cálculo supra e subgengival 

(B) Entradas irregulares nas furcas. 

(C) Alinhamento dentário. 

(D) Fissuras e fossas dentárias. 
 

30) Todos os tecidos periodontais, mas especialmente os 
ligamentos periodontais, possuem um vasto 
suprimento sanguíneo, mesmo em condição de saúde. 
Isso é devido não só ao metabolismo dessas células e 
dos tecidos ricos em fibras, mas, também à demanda 
peculiar, no que se refere à mecânica/função do 
periodonto. Forças oclusais são suportadas não só pelo 
ligamento periodontoal e pelo processo alveolar, mas, 
também, por meio do fluido tecidual e do movimento 
deste dentro do espaço do ligamento periodontal. 

 
Os mais importantes vasos aferentes para o processo 
alveolar e para o periodonto são: 
 

I. Na maxila: as artérias alveolares anteriores e 
posteriores, a artéria infra-orbitária e a artéria 
palatina. 

II. Na mandíbula: a artéria mandibular, a artéria 
sublingual, a artéria mentoniana e as artérias 
vestibulares/faciais. 

III. Na mandíbula: as artérias alveolares anteriores e 
posteriores, a artéria infra-orbitária e a artéria 
palatina. 

IV. Na maxila: a artéria mandibular, a artéria sublingual, 
a artéria mentoniana e as artérias 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA 
 

 CARGO: ODONTOLÓGO                                                                                            Página 11 / 12 
 

vestibulares/faciais. 
 

(A) Apenas a III está correta. 

(B) Apenas III e IV estão corretas. 

(C) Apenas a IV está correta. 

(D) Apenas I e II estão corretas. 
 

31) Em relação às próteses parciais removíveis, a 
classificação de Kennedy é a mais utilizada em todo o 
mundo, tornando-se sinônimos da própria 
classificação; isto é, quando nos referimos a uma 
determinada classificação sem citarmos o autor, 
estaremos nos referindo à de Kennedy. 

 
Kennedy agrupo todos os casos clínicos em 4 classes, com 
base em seu conhecimento, assinale a alternativa que 
corresponde a Classe III: 
 

(A) Desdentado porterior bilateral. 

(B) Desdentado intercalar. 

(C) Desdentado anterior. 

(D) Desdentado posterior unilateral. 
 

32) A classificação de Kennedy define como classe IV: 
 

(A) Desdentado anterior. 

(B) Desdentado anterior unilateral. 

(C) Desdentado por 2 hemi-arcos 

(D) Desdentado total. 
 

33) Antissepsia é um conjunto de técnicas de 
esterilização que visam evitar a proliferação de 
microrganismos patogênicos, responsáveis por 
provocar doenças infecciosas, por exemplo. 
Normalmente, a antissepsia é feita através de 
substâncias químicas (antissépticos), como 
bactericidas, desinfetantes e outros produtos que têm a 
finalidade de higienizar determinado local ou tecido 
vivo. 

 
Consiste em característica ideal de um antisséptico, 
EXCETO: 
 

(A) Estável por longo período de tempo. 

(B) Ativo em baixa concentração. 

(C) Espectro restrito. 

(D) Baixo custo. 
 
 

34) O tratamento para alterações superficiais da mucosa, 
porém expansiva, pode ser prontamente realizado 
utilizando-se a criocirurgia. Mesmo pequenos 
hemangiomas e cistos de retenção salivar podem ser 
tratados desta maneira. A criocirurgia é definida como 
a necrose de um tecido por meio de congelamento. 
Temperaturas variando desde -70º a -180º são 
necessárias. Essas temperaturas congelam o 
citoplasma da célula levando a uma cessação 
irreversível da função celular.  

 
Vários efeitos diferentes de temperaturas congeladas 
contribuem para tal necrose celular como, EXCETO: 
 

(A) Ruptura da parede celular. 

(B) Inibição de enzimas. 

(C) Efeito do congelamento. 

(D) Desnaturação da proteína. 
 

35) Além da regeneração tecidual (cicatrização tecidual), 
a coagulação sanguínea é um pré-requisito crítico para 
a sobrevivência de todos os tipos de lesões físicas. 

 
Em relação às fases da trombogênese, assinale a alternativa 
que não corresponde a elas. 
 

(A) Contração vascular. 

(B) Retração do coágulo de fibrina em um trombo. 

(C) Agregação dos trombócitos ou formação do trombo. 

(D) Conversão da fibrina e trombina. 
 

36) A cicatrização tecidual é influenciada pela capacidade 
do organismo de se regenerar e pela natureza da 
destruição tecidual. A excelente vascularização dos 
tecidos na região bucomaxilofacial, assim como a 
capacidade da resposta local do hospedeiro da mucosa 
oral, proporcionam ótimas condições para uma rápida 
cicatrização tecidual. Distúrbios de cicatrização 
tecidual são extremamente incomuns, e geralmente 
indicam alguma doença sistêmica relacionada. A 
natureza da lesão pode afetar a evolução de uma 
cicatriz tecidual.  

 
No que se refere ao grupo de lesão mecânica, assinale a 
alternativa que se encaixe nesse grupo. 
 

(A) Abrasão. 

(B) Queimaduras. 

(C) Criocirurgia. 

(D) Radioterapia. 
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37) Os dentes têm que ser extraídos quando não podem ser 
salvos por medidas conservadoras periodontais, 
protéticas, ortodônticas ou cirúrgicas, ou quando sua 
retenção não for razoável em vista da condição 
sistêmica do paciente, da situação bucal geral e das 
condições locais. 

 
Assinale a alternativa que inclui a contra indicação para esse 
procedimento. 
 

(A) Bolsas periodontais extremamente profundas. 

(B) Fraturas radiculares. 

(C) Osteíte apical. 

(D) Exclusão de fraturas. 
 

38) Há algumas contra indicações temporárias para 
remoção de dentes retidos, são elas, EXCETO: 
 

(A) Presença de infecção aguda na região cirúrgica. 

(B) Imunossupressão. 

(C) Higiene oral. 

(D) Distúrbios hemorrágicos. 
 

39)  O artigo 5º do capítulo III do Código de Ética 
Odontológica (CEO), não consiste como um dos 
direitos fundamentais dos profissionais inscritos, 
segundo suas atribuições específicas: 

 

(A) Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou 
privado onde as condições de trabalho não sejam 
dignas, seguras e salubres. 

(B) Contratar serviços de outros profissionais da 
Odontologia, por escrito, de acordo com os preceitos 
deste Código e demais legislações em vigor. 

(C) 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. 

(D) Compartilhas as informações a respeito do desempenho 
de suas funções. 

 

40) No relacionamento entre os inscritos, sejam pessoas 
físicas ou jurídicas, serão mantidos o respeito, a 
lealdade e a colaboração técnico-científica. 

 
Não constitui infração de ética: 
 

(A) Agenciar, aliciar ou desviar paciente de colega, de 
instituição pública ou privada. 

(B) Ser conivente em erros técnicos ou infrações éticas, ou 
com o exercício irregular ou ilegal da Odontologia. 

(C) Criticar erro técnico-científico de colega ausente, salvo 
por meio de representação ao Conselho Regional. 

(D) Ceder consultório ou laboratório, com a observância da 
legislação pertinente. 

 
 


