
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

CCIIRRUURRGGIIÃÃOO--DDEENNTTIISSTTAA  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  

UNIVERSIDADE
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando ? Seu diretor protege a 

equipe ? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil.Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes.Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe . 
B) na contemporaneidade,o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna”poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo  “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 
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Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria  a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado . 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações  ? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas nada e vocês. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal.  

  
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  
 
11. Paciente do sexo feminino, 33 anos, deu entrada no centro clínico, queixando-se de dor na face. Ao realizar o exame 

físico, observou-se que esta dor se acentuava durante o fechamento mandibular e nos movimentos de lateralidade. 
Pode-se suspeitar de disfunção muscular por hiperatividade. Quais os músculos que podem estar prioritariamente 
envolvidos? 

 
A) Temporal e pterigóideo lateral superior. 
B) Masseter e pterigóideo medial. 
C) Digástrico e masseter. 
D) Pterigóideo lateral inferior e masseter. 
E) Pterigóideo lateral inferior e pterigóideo lateral superior. 
 
12. Um paciente possui uma lesão cariosa extensa na região distal do elemento 15 com grande destruição deste elemento 

e conseqüente migração do elemento 16, introduzindo-se na cavidade cariosa. Quais os prejuízos biológicos deste 
quadro clínico? Que estruturas anatômicas necessitam ser reconstruídas? 

 
A) A restauração pode ser executada com o dente posicionado como está. 
B) O tônus gengival está comprometido pela ausência das bossas. 
C) A dinâmica das estruturas de suporte periodontal está alterada devido à ausência de contato com o antagonista. 
D) A D.V.O. está comprometida, havendo, assim, a necessidade de reconstrução da crista marginal. 
E) As estruturas do espaço interproximal estão comprometidas e, para serem restauradaas, é necessário o afastamento e 

posteriormente construção da crista marginal. 
 
13. O instrumento rotatório adequado para a remoção da dentina cariada remanescente em um preparo cavitário é a 
 
A) broca cilíndrica em baixa velocidade. 
B) broca esférica em baixa velocidade.  D) ponta diamantada esférica em baixa velocidade. 
C) broca esférica em alta velocidade.  E) ponta diamantada cilíndrica em alta velocidade. 
 
14. Em relação aos instrumentais operatórios para preparos de cavidades, é incorreto afirmar que 
 
A) os instrumentos cortantes manuais são constituídos de três partes: cabo, intermediário e ponta ativa ou lâmina. 
B) o sistema jato-abrasivo é uma categoria de instrumento.  
C) os instrumentos auxiliares não apresentam fórmula. 
D) o laser pode ser classificado como um sistema alternativo. 
E) as brocas são instrumentos rotatórios de desgaste. 
 
15. Em um paciente que apresentava uma classe I com profundidade média, foi utilizada, durante o procedimento 

restaurador, a proteção do complexo dentinopulpar. Sabe-se que um material ideal para proteção do complexo 
dentinopulpar, com a finalidade de conservar a vitalidade pulpar, deveria apresentar uma série de requisitos. Em 
relação a estes requisitos, assinale a alternativa incorreta. 

 
A) Ter compatibilidade biológica. 
B) Apresentar baixa resistência mecânica.  D) Vedar as margens cavitárias. 
C) Estimular a recuperação das funções biológicas da polpa.  E) Apresentar adesividade às estruturas dentárias. 
 
16. Um paciente com alta atividade de cárie apresenta uma cavidade no elemento 16 com exposição pulpar. Qual das 

opções abaixo, para a proteção do complexo dentinopulpar, não pode ser indicada neste caso? 
 
A) Hidróxido de cálcio (pasta ou pó) + cimento de ionômero de vidro + verniz. 
B) Hidróxido de cálcio (pasta ou pó) + cimento de ionômero de vidro fotoativado + verniz. 
C) Cimento de ionômero de vidro fotoativado + sistema adesivo. 
D) Agregado de trióxido mineral + cimento de ionômero de vidro + verniz. 
E) Agregado de trióxido mineral + verniz. 
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17. Durante o exame radiográfico de um paciente, observou-se uma lesão radiolúcida na dentina coronária do elemento 

36. Clinicamente, porém, este elemento aparentava o esmalte oclusal sadio. Qual o diagnóstico dessa lesão? 
 
A) Cárie radicular. 
B) Selamento biológico.  D) Cárie oculta. 
C) Dentinogênese imperfeita.  E) Pseudocárie. 
 
18. Considerando-se a mudança dos padrões de desenvolvimento na doença cárie, com maior incidência de lesões 

questionáveis, é necessário associar exames complementares, para viabilizar o diagnóstico preciso. Qual das 
alternativas abaixo não se caracteriza como um dos recursos auxiliares para identificação do grau de 
comprometimento tecidual das lesões cariosas? 

 
A) Laser. 
B) Radiografias digitais.  D) Câmeras intra-orais. 
C) Transiluminação por fibra óptica.  E) Capacidade tampão da saliva. 
 
19. A elaboração de um plano de tratamento deve estar pautada, essencialmente, na promoção de saúde, sendo um 

programa de cooperação entre paciente e profissional, visando à preservação da dentição natural e evitando o 
início, o avanço e a repetição de processos destrutivos da cárie dentária. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta. 

 
A) Um aspecto relevante dentro do estabelecimento do plano de tratamento diz respeito à motivação e ao incentivo 

educacional para a saúde. 
B) Informar ao paciente sobre o papel da placa bacteriana na etiologia da doença cárie através de evidenciadores é algo de 

grande valia. 
C) Nos casos de manchas brancas ativas, a inativação destas superfícies deve ser feita com a utilização de fluoretos, sob a 

forma de géis ou vernizes. 
D) O plano de tratamento pode ser influenciado por vários fatores e, mas não, pelas preferências e condições financeiras do 

paciente. 
E) A decisão terapêutica deve considerar a presença de doença, o grau de destruição dental, a qualidade das restaurações 

presentes, as necessidades estéticas mediante a participação do paciente, cabendo ao profissional esclarecer os riscos, 
custos e benefícios. 

 
20. Os fatores que podem interagir e modificar a presença de doença cárie são classificados em essenciais e secundários 

ou moduladores (ABROPREV, 1999). Analise as afirmativas abaixo, assinalando V para as verdadeiras e F, para as 
falsas.  

 
(   )  São fatores essenciais: microorganismo, hospedeiro e substrato ou dieta e fatores secundários: a saliva e a 

exposição ao flúor. 
(   )  Em relação ao microorganismo, é importante a orientação das mães, para evitar contatos salivares com seus filhos, 

evitando ou diminuindo a transmissão e a colonização dos estreptococos do grupo mutans. 
(   )  Na ausência de flúor, os cristais de hidroxiapatita dissolvem-se, quando o pH do meio bucal cai em níveis críticos 

(pH<5,5). 
(   )  Dentre os nutrientes alimentares (proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas, água e sais minerais), o carboidrato é 

o mais cariogênico, estando presente abundantemente nos cereais. 
(   )  Os testes salivares estão relacionados à avaliação da capacidade tampão da saliva, fluxo salivar e a contagem de 

lactobacilos. 
 
Assinale a alternativa que possui a seqüência correta de sentenças verdadeiras ou falsas. 
 
A) F, F, V, F, F. B) V, V, F, V, V. C) F, V, V, V, F. D) V, V, V, V, F. E) V, V, V, V, V. 
 
22. Paciente com 48 anos de idade e oclusão classificada como “Classe I de Angle” (normoclusão) necessita de 

restauração indireta no dente 36. A correta localização das cúspides mésio-vestibular e mediana do dente com o 
arco antagonista durante a oclusão são respectivamente: 

 
A) crista marginal distal do 25 e mesial do 26 e fossa central do 26. 
B) crista marginal distal do 24 e mesial do 25 e fossa central do 26. 
C) fossa central e crista marginal distal do 26 e crista marginal mesial do 27. 
D) crista marginal mesial e distal do 25 e fossa central do 26. 
E) crista marginal distal do 26 e crista marginal mesial e fossa central do 27. 
 
 
 
 



CONCURSO PÚBLICO 

 6

 
23. Uma paciente de 26 anos possui, nos dentes incisivos centrais superiores, severa alteração de cor, resistente ao 

clareamento, presença de restaurações deficientes na região os ângulos proximais e pinos intrarradiculares. Optou-
se pela realização de facetas diretas. Em relação ao preparo dentário, assinale a alternativa incorreta. 

 
A) A margem gengival deverá ficar localizada aquém da margem livre da gengiva. 
B) A margem proximal na região de contato deverá ser estendida para a face palatina. 
C) A margem incisal deverá envolver o rebordo incisal. 
D) A profundidade do preparo deverá ficar confinada ao esmalte. 
E) As restaurações deficientes deverão ser substituídas, preferencialmente, antes da execução da faceta. 
 
24. Sobre as facetas estéticas indiretas, analise as afirmativas abaixo. 
 

(   )  Nos fechamentos de diastema, apenas deve ser realizado o procedimento indireto, se, associado a ele, houver 
alteração de cor do elemento dentário. 

(   )  Estão indicadas em dentes com severa alteração de cor. 
(   )  Não oferecem boa estabilidade de cor. 
(   )  Obrigatória a utilização de cimento de polimerização dual nas facetas indiretas de porcelana para sua 

adequada cimentação. 
 
Assinale a alternativa que contém a seqüência correta. 
 
A) VVVV. B) VVFF. C) VFVF. D) FVVF. E) FFVV. 
 
25. Um paciente solicitou, durante o planejamento do tratamento odontológico, que suas restaurações fossem 

confeccionadas em resina composta. São fatores importantes a serem verificados no momento da indicação de 
restaurações de resina composta em dentes posteriores, exceto. 

 
A) Verificação prévia dos contatos oclusais. 
B) Tipo de restaurações dos dentes antagonistas e presença de faceta de desgaste. 
C) Tamanho da abertura oclusal. 
D) Ausência de vitalidade pulpar. 
E) Profundidade da cavidade. 
 
26. Sobre os exames complementares, em relação ao tempo de sangramento, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) É o tempo necessário para cessar a hemorragia de ferimento de não mais que 4mm de profundidade produzido, geralmente, 

no lóbulo da orelha. 
B) Os métodos de Duke e Ivy são os mais utilizados. 
C) É o tempo necessário para a coagulação do sangue fora do vaso. 
D) Avalia simultaneamente as funções plaquetárias e capilares. 
E) Está aumentado em alterações qualitativas das plaquetas, trombocitopenia e na doença de von Willebrand.  
 
27. Sobre o ataque de cárie na dentição permanente da população brasileira e suas conseqüências, assinale a alternativa 

correta. 
 
A) Crianças brasileiras de 12 anos de idade apresentam, em média, 7,5 dentes com experiência de cárie. 
B) Adolescentes de 15 a 19 anos de idade apresentam, em média, 2 dentes com experiência de cárie. 
C) Na população adulta, na faixa etária de 35 a 44 anos de idade, o CPO-D médio é de 25,8. 
D) Em crianças e adolescentes, o principal problema relacionado à cárie é a perda dentária. 
E) Em adultos e idosos, o principal problema relacionado à cárie é a perda dentária. 
 
28. Sobre o atendimento a pacientes com hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) O controle da ansiedade é um auxiliar terapêutico importante no tratamento odontológico de pacientes hipertensos. 
 
B) Em pacientes com hipertensão mal controlada, a cirurgia odontológica pode ser acompanhada de sangramento abundante. 
C) Paciente com hipertensão moderada persistente, usando medicação anti-hipertensiva, deve ser encaminhado para avaliação 

médica, antes do tratamento odontológico. 
D) O paciente com hipertensão controlada ou leve pode ser submetido a procedimentos não cirúrgicos e simples. 
E) O paciente com hipertensão moderada, detectada por ocasião da primeira consulta odontológica, pode ser submetido a 

qualquer procedimento odontológico. 
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29. São considerados com elevado risco de desenvolver endocardite bacteriana após tratamento odontológico, pacientes 
 
A) com história prévia de endocardite bacteriana. 
B) com prolapso da válvula mitral sem refluxo.  D) com história de arritmia. 
C) portadores de marcapasso cardíaco.  E) com hipertensão arterial. 
 

30. A presença de uma pigmentação macular na mucosa bucal, geralmente de coloração marrom, pela produção 
excessiva de melanina, é compatível com 

 
A) hipertireoidismo. 
B) diabetes mellitus.  D) hipotireoidismo. 
C) doença de Addisson (hipofunção das glândulas supra-renais).  E) hiperparatireoidismo. 
 
31. Em relação ao atendimento odontológico a pacientes diabéticos, leia as sentenças abaixo. 
 

I. A terapia com hipoglicemiantes orais deve ser mantida em pacientes que serão submetidos a tratamento 
odontológico de rotina no consultório odontológico. 

II. Visando reduzir o estresse, as consultas prolongadas devem ser evitadas, sendo recomendadas as consultas de 
curta duração. 

III. O risco de infecções deve ser minimizado por medidas preventivas e terapêuticas.  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas a sentença I é verdadeira. 
B) Apenas a sentença II é verdadeira.  D) Apenas as sentenças I e III são verdadeiras. 
C) Apenas as sentenças I e II são verdadeiras.  E) Todas as sentenças são verdadeiras. 
 
32. Sobre o atendimento odontológico a pacientes com doenças sistêmicas, assinale a alternativa correta. Em um 

paciente portador de válvula cardíaca protética, a profilaxia antibiótica está indicada na seguinte condição: 
 
A) apenas quando da execução de curetagem subgengival. 
B) apenas quando da execução de cirurgias periodontais e parendodônticas. 
C) em todas as intervenções odontológicas, em virtude do elevado risco de endocardite bacteriana. 
D) apenas quando na presença de infecção pré-existente. 
E) apenas quando da necessidade de procedimento cirúrgico com manipulação de tecido ósseo. 
 
33. A estrutura dentária pode ser perdida após a sua formação, por uma variedade de fatores causais, além de casos 

óbvios, relacionados às cáries ou fraturas traumáticas. A perda patológica dentária, causada por uma reação 
química, além de associada a bactérias, é 

 
A) Atrição. B) Abrasão. C) Erosão. D) Perimólise. E) Abfração. 
 
34. Sobre a cárie dentária, em relação aos aspectos microscópicos, leia, atentamente, as afirmativas abaixo. 
 

I. O corpo da lesão é a maior das zonas, quando da cárie de esmalte. 
II. Análises microquímicas apontam uma redução de 24% do mineral por unidade de volume, comparada ao 

esmalte normal. 
III. Camada superficial, corpo da lesão, zona escura e zona translúcida são camadas claramente perceptíveis 

microscopicamente na cárie de esmalte. 
 
Assinale a única alternativa correta. 
 
A) As afirmativas I, II e III são falsas. 
B) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.  D) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
C) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.  E) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
 
35. Sobre a cárie dentária, analise as afirmativas abaixo.  
 

I. Quando a lesão cariosa invade a dentina, os canalículos dentinários são envolvidos. 
II. Na zona de invasão bacteriana, é possível observar focos de liquefação transversais ou longitudinais. 
III. Na zona de esclerose, é possível observar focos de liquefação transversais. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
B) As afirmativas I, II e III são falsas.  D) Apenas as afirmativas I e II são falsas. 
C) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.  E) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
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36. Sobre as manifestações bucais da sífilis, assinale a alternativa correta. 
 
A) O cancro sifilítico bucal geralmente manifesta-se como uma ulceração que provoca intensa sintomatologia dolorosa. 
B) Áreas de mucosa sensível e esbranquiçada, denominadas de placas mucosas, ocorrem na fase secundária da sífilis. 
C) A localização bucal mais comum das lesões da sífilis primária é a mucosa jugal. 
D) O cancro geralmente aparece na boca como lesões múltiplas. 
E) A goma sifilítica (lesão da fase terciária) acomete, geralmente, o lábio inferior. 
 
37. São manifestações bucais da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS): 
 
A) Leucoplasia pilosa, sarcoma de Kaposi. 
B) Granuloma piogênico, angiomatose bacilar.  D) Lipoma, sarcoma de Kaposi. 
C) Papiloma, granuloma piogênico.  E) Melanoma, sarcoma de Kaposi.  
 
38. De acordo com o projeto SB Brasil, leia as sentenças em relação à doença periodontal na população brasileira. 
 

I. A faixa etária de 35 a 44 é a que exibe maior percentual de doença periodontal severa. 
II. Para a faixa etária de 35 a 44 anos a maior porcentagem de pessoas com doença periodontal severa ocorre 

nas cidades de 100.000 habitantes ou mais. 
III. Na faixa etária de 65 a 74 anos foi onde se observou o maior percentual de sextantes excluídos, ou seja, 

nenhum dente presente ou apenas um dente funcional. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas a sentença I é verdadeira. 
B) Apenas a sentença II é verdadeira.  D) Apenas as sentenças I e III são verdadeiras. 
C) Apenas as sentenças I e II são verdadeiras.  E) Todas as sentenças são verdadeiras. 
 
39. Sobre as patologias da polpa, leia atentamente as afirmativas abaixo. 
 

I. Fontes mecânicas de dano à polpa incluem os acidentes traumáticos e iatrogênicos através de procedimentos 
dentários. 

II. Estímulos térmicos acentuados podem ser transmitidos através de grandes restaurações metálicas não-
isoladas. 

III. Bactérias podem irritar a polpa através de toxinas ou diretamente, por extensão de cáries ou transporte via 
vascular. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
B) As afirmativas I, II e III são falsas.  D) Apenas as afirmativas I e II são falsas. 
C) Apenas as afirmativas I e III são falsas.  E) Apenas as afirmativas II e III são falsas. 
 
40. A percussão, a palpação e os testes térmicos 
 
A) não devem ser usados em pacientes portadores de marcapasso. 
B) devem envolver o teste dos dentes contralaterais para fins de comparação. 
C) produzem resultados melhores, quando se comparam os dentes adjacentes. 
D) substituem o exame radiográfico. 
E) substituem o exame clínico. 
 

  


