
 
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                    

TTÉÉCCNNIICCOO  EEMM  HHIIGGIIEENNEE  DDEENNTTÁÁRRIIAA  

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
DE PERNAMBUCO  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
  
  

Texto 1 
 

Frevo nasceu como fenômeno de resistência popular 
Susana Dias 

 
“Quem tem saudade, não está sozinho. Tem o carinho da recordação...” já diziam os grandes mestres do 

frevo, Nelson Ferreira e Aldemar Paiva, na canção “Frevo da Saudade”.  Mas é pouco provável que a saudade seja 
algo que possamos sentir em relação ao frevo. Inúmeras iniciativas têm procurado entendê-lo não só como expressão 
carnavalesca – e que completará 100 anos no dia nove de fevereiro de 2007 – mas como expressão da cultura popular 
brasileira. Dentre elas, está a solicitação feita pelas prefeituras de Olinda e Recife, encaminhada ao Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para que o frevo seja reconhecido como patrimônio cultural 
brasileiro. 

Curiosamente, essa é uma parte da história do frevo menos conhecida da maioria dos brasileiros. A 
compreensão do frevo como “fenômeno de resistência”, segundo a antropóloga Rita de Cássia Barbosa de Araújo, do 
Instituto de Documentação da Fundação Joaquim Nabuco, é uma interpretação da historiografia contemporânea. “A 
origem do frevo está ligada às classes trabalhadoras urbanas e inclui, sobretudo, negros e mestiços que criam os 
Clubes Carnavalescos Pedestres e passam a ocupar o espaço urbano, antes dominado apenas pelos Clubes de 
Alegoria e Crítica, do qual participaram as elites intelectual e econômica de Pernambuco”, explica ela. 

O carnaval das elites pernambucanas era centrado nas máscaras, alegorias e na crítica social dos 
costumes. A intenção era mostrar um carnaval dito bonito, inteligente e culto, no qual havia espaço para as camadas 
mais pobres. “Esse era um processo civilizatório”, analisa Araújo. E complementa: “O frevo é um outro modelo de 
festa, que durante certo tempo não era sequer reconhecido como carnaval”. Quando os Pedestres invadiam as ruas, 
desfilando com as fanfarras, o xaxado, o lundum e o ritmo frenético do frevo, arrastavam uma multidão de populares. 
Dentre eles, muitos capoeiristas que, como não tinham compromisso com as manobras executadas pelos blocos 
carnavalescos, interagiam com as músicas e criavam o passo, como é conhecida hoje a dança do frevo. 

“O frevo surge como expressão máxima do carnaval popular, porque refletia as mudanças da realidade 
social e a alteração das relações de força entre os grupos de trabalhadores urbanos”, segundo a documentação 
apresentada pela Prefeitura do Recife ao Iphan. Até nos nomes, os clubes faziam alusão à classe trabalhadora e ao 
mundo do trabalho. Vassourinhas, Pás, Espanadores, Abanadores, Sineiros, Verdureiros, Empalhadores do Feitosa 
são alguns exemplos. Os passos do frevo também fazem essa referência: tesoura, ferrolho, parafuso, dobradiça e 
locomotiva.  

A expectativa é que a comemoração de 100 anos “freva” - o nome frevo deriva do verbo ferver, 
pronunciado como frever - com reconhecimento do frevo como patrimônio cultural brasileiro.  

(Adaptado) http://www.revista.iphan.gov.br/print.php?id=184 
 
01. No fragmento, “Quem tem saudade, não está sozinho. Tem o carinho da recordação...”, a autora 
 
A) defende a idéia de que saudade é coisa que não se sente. 
B) afirma que recordar é viver sempre em paz. 
C) argumenta que recordar ameniza a dor de quem sente saudade. 
D) afirma que ‘saudade’ é coisa que dá e passa. 
E) esclarece que o que é cultivado, vivenciado, cai no esquecimento, gerando a saudade.   
 
02. Segundo o texto, 
 
A) o carnaval continua sendo a festa apenas da elite pernambucana. 
B) no carnaval, sempre houve espaço para todas as classes sociais pernambucanas. 
C) a princípio, o carnaval era a festa daqueles que se utilizavam de críticas sociais aos costumes da época, liderados pelos 

trabalhadores. 
D) a denominação dos passos do frevo é referencial das classes privilegiadas. 
E) o carnaval jamais foi representado pelas classes menos privilegiadas. 
 
03. O frevo tem sua origem nas(na) 
 
A) festas de carnaval, em que predominavam as máscaras e as alegorias. 
B) canções de autoria dos mestres do frevo, Nelson Ferreira e Aldemar Paiva. 
C) camadas sociais populares, sendo reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. 
D) classes sociais menos privilegiadas, formadas por trabalhadores urbanos. 
E) população dos campos que formavam clubes bem específicos da classe trabalhadora, como as Pás, Espanadores, 

Abanadores e Verdureiros.  
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04. Somente em uma alternativa as palavras sublinhadas não expressam a mesma idéia. Assinale-a. 
 
A) Tem o carinho/afeto da recordação. 
B) ...às classes trabalhadoras urbanas/rurais e inclui... 
C) A intenção/propósito era mostrar um carnaval... 
D) Até nos nomes, os clubes faziam alusão/referência à classe trabalhadora...’ 
E) ...e o ritmo frenético/delirante do frevo... 
 
05. Nos fragmentos abaixo, os elementos coesivos sublinhados expressam idéias diversas. Assinale a alternativa em que 

um deles expressa uma relação de finalidade. 
 
A) ‘Mas é pouco provável que a saudade...’ 
B) ‘...para que o frevo seja reconhecido como patrimônio cultural brasileiro.’ 
C) ‘Quando os Pedestres invadem as ruas,...’ 
D) ‘...porque refletia as mudanças da realidade social...’ 
E) ‘segundo a documentação apresentada pela Prefeitura do Recife...’ 
 
06. Quanto ao sinal indicativo de crase, analise as proposições abaixo e seus comentários. 
 

I. ‘...possamos sentir em relação ao frevo.’ – se substituíssemos o termo ‘frevo’ por dança, a crase ocorreria. 
II. ‘...a origem do frevo está ligada às classes trabalhadoras...’ – a crase ocorreu devido à presença da preposição 

a, exigida pelo termo ‘ligada’, e do determinante as, referente ao termo ‘classes’. 
III. ‘...segundo a documentação apresentada pela Prefeitura do Recife...’ – a crase, neste caso, poderia ocorrer, 

uma vez que a palavra documentação é feminina.  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas a I está correta. 
B) Apenas a II está correta.  D) Apenas a I e a II estão corretas. 
C) Apenas a III está correta.  E) Apenas a II e a III estão corretas. 
 
07. Nas alternativas abaixo, os termos sublinhados dos fragmentos são acentuados por serem oxítonos terminados em 

vogal, exceto um. Assinale-o. 
 
A) ‘...que completará 100 anos no dia nove de fevereiro de 2007...’ 
B) ‘Dentre elas, está a solicitação feita pelas prefeituras de Olinda e Recife...’ 
C) ‘Inúmeras iniciativas têm procurado entendê-lo...’ 
D) ‘Até nos nomes os clubes faziam alusão...’ 
E) ‘Vassourinhas, Pás, Espanadores, Abanadores...’ 
 
08. Em qual dos fragmentos abaixo, o emprego da vírgula se justifica por separar o termo que explica o anterior?  
 
A) ‘O carnaval das elites pernambucanas era centrado nas máscaras, alegorias...’ 
B) ‘A intenção era mostrar um carnaval dito bonito, inteligente e culto,...’ 
C) ‘...e criavam o passo, como é conhecida hoje a dança do frevo.’ 
D) ‘...desfilando com as fanfarras, o xaxado, o lundum...’ 
E) ‘Os passos do frevo também fazem essa referência: tesoura, ferrolho, parafuso, dobradiça e locomotiva.’ 
 
09. Em ‘...do qual participavam a elite intelectual e a econômica...’, o verbo 
 
A) concorda com o sujeito composto posposto ao verbo. 
B) concorda com o sujeito composto anteposto ao verbo. 
C) por estar anteposto ao sujeito composto, não poderia se encontrar no singular, concordando com o sujeito mais próximo. 
D) exige complemento não regido de preposição. 
E) transmite a idéia de uma ação completamente concluída.   
 
10. Em ‘...história do frevo menos conhecida...’, a palavra sublinhada 
 
A) concorda com “conhecida”. 
B) poderia se flexionar no feminino plural.  
C) se refere ao termo “história”.  
D) não flexiona, embora esteja diante de palavra feminina. 
E) é variável em gênero e número.  
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  
  
11. A alimentação, a moradia, o saneamento básico, o trabalho e a educação são fatores que 
 
A) interferem na saúde das pessoas. 
B) podem ser facilmente adquiridos pelas pessoas.  D) não têm relação com a saúde. 
C) não têm importância social.  E) são de responsabilidade exclusiva do indivíduo. 
 
12. As doenças periodontais acometem o periodonto. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) O periodonto é dividido em periodonto de proteção e periodonto de sustentação. 
B) A gengivite é a doença do periodonto de proteção, e a periodontite, a doença do periodonto de sustentação. 
C) O periodonto de proteção é formado pela gengiva, e o periodonto de sustentação, pelo osso alveolar, por ligamentos 

periodontais e pelo cemento radicular. 
D) O diagnóstico das doenças periodontais e a terapêutica adequada são de responsabilidade do ACD. 
E) Na gengivite, se a placa bacteriana é removida, e medidas apropriadas de higiene bucal são instituídas, as alterações 

inflamatórias desaparecem. 
 
13. O desenvolvimento da cárie dentária acontece pela exposição prolongada do dente aos ácidos metabolizados pelas 

bactérias. Dentre uma variedade de bactérias abaixo citadas, qual o grupo que predomina este processo? 
 
A) Enterococcus feccalis. 
B) Bacilo fusiforme.  D) Actinomyces. 
C) Clostridium.  E) Streptococcus mutans. 
 
14. Os contatos oclusais entre os dentes devem estar em harmonia com a musculatura, a fim de possibilitar completa 

liberdade de funcionamento muscular, não devendo existir nenhum esforço prolongado de um músculo ou grupo 
de músculos. Quais os músculos envolvidos nos movimentos mandibulares? 

 
A) Masseter, temporal, pteriogóideo medial e lateral. 
B) Bíceps, temporal e masseter.  D) Apenas masseter. 
C) Apenas masseter e temporal.  E) Apenas temporal. 
 
15. No processo de educação em saúde bucal, o profissional deve instruir o paciente quanto à ingestão de açúcar. Qual 

das substâncias abaixo é um adoçante que substitui o açúcar? 
 
A) Ciclamato. B) Sacarose. C) Frutose. D) Glicose. E) Lactose. 
 
16. É necessária a educação dos pais e da criança para que realizem a limpeza regular dos dentes. Neste processo, quais 

os profissionais que devem estar envolvidos? 
 
A) Apenas o cirurgião-dentista. 
B) O cirurgião-dentista e o THD.  D) O agente comunitário de saúde. 
C) Toda a equipe de profissionais.  E) O ACD. 
 
17. O objetivo do controle mecânico da placa dental é prevenir o início e/ou desenvolvimento das doenças dentárias. 

É(são) formas de controle mecânico da placa dental: 
 
A) Bochechos com flúor. 
B) Escovação e uso do fiodental.  D) Aplicação de clorexidina. 
C) Restaurações dentárias.  E) Uso do triclosan. 
 
18. Assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Na superfície oclusal, a deposição de placa bacteriana é grande, e as dificuldades para desorganizá-las, também. 
B) As superfícies vestibulares e linguais, devido as suas características, são mais fáceis de serem limpas. 
C) A escovação dentária é útil na remoção ou desorganização da placa bacteriana. 
D) Um dos locais de maior deposição de placa e que apresenta maior dificuldade para remoção é a superfície interproximal. 
E) Os dentes anteriores, devido a sua anatomia e localização na arcada, possuem uma tendência maior para reter a placa 

bacteriana. 
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19. Os dentes decíduos constituem a primeira dentição. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Apresentam-se em número de vinte. 
B) Os primeiros molares inferiores erupcionam anteriormente aos caninos. 
C) O elemento 82 corresponde ao incisivo lateral decíduo superior direito. 
D) Na dentição decídua, não existe o grupo dos pré-molares. 
E) Os primeiros molares decíduos são substituídos pelos primeiros pré-molares permanentes. 
 
20. A fluorose é uma anomalia do desenvolvimento, que está ligada à estética do esmalte, é decorrente da ingestão 

prolongada de flúor. Em relação à fluorose, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) É caracterizada por aumento da porosidade do esmalte, aparentando ser mais opaco. 
B) A perda da superfície do esmalte pode levar a deformidades anatômicas dos dentes. 
C) A fluorose óssea também ocorre como ingestão prolongada de pequenas doses de flúor. 
D) Na eventualidade de uma ingestão acidental, o tratamento para intoxicações agudas é a indução de vômito e lavagem 

estomacal com sais de cálcio solúvel. 
E) A vantagem da aplicação de flúor tópico é a de não permitir a ingestão acidental e, sendo assim, não necessita de 

supervisão. 
 
21. Existem várias formas de utilização de flúor. Dentre estas formas de administração, qual a mais segura, simples, 

efetiva e econômica? 
 
A) Flúor no sal. 
B) Bochecho com flúor.  D) Dentifrícios fluoretados. 
C) Aplicação tópica de flúor.  E) Fluoretação da água de consumo. 
 
22. Sabe-se que a lesão cariosa é um fator importante para a perda dentária precoce. Sobre isso, assinale a alternativa 

correta. 
 
A) A dieta não tem relação direta com a atividade cariogênica. 
B) O alimento torna-se potencialmente cariogênico, quando ocorre ligação entre a composição do alimento, o padrão de 

consumo, a flora microbiana da placa e o tempo. 
C) Os alimentos naturais não processados, como o mel e o açúcar mascavo, não são cariogênicos. 
D) O fator dieta deve ser considerado como o mais importante entre os fatores que causam a cárie. 
E) A orientação aos pacientes quanto à alimentação não é responsabilidade do ACD. 
 
23. Sobre as patologias da polpa, leia, atentamente, as afirmativas abaixo.  
 

I. Na pulpite reversível, a polpa apresenta-se com vitalidade. 
II. Na pulpite irreversível, a polpa apresenta-se com vitalidade. 
III. Na necrose pulpar, o dente apresenta-se despulpado. 

 
Assinale a única alternativa correta. 
 
A) As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
B) As afirmativas I, II e III são falsas.  D) As afirmativas I e II são falsas. 
C) As afirmativas I e III são falsas.  E) As afirmativas II e III são falsas. 
 
24. Sobre a lavagem das mãos, leia as sentenças abaixo e  
 

I. Deve ser feita antes e após o atendimento a cada paciente. 
II. Não se faz necessária a lavagem das mãos, antes de calçar luvas. 
III. Quando contaminadas, em caso de acidente, as mãos devem ser lavadas. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas a sentença I é verdadeira. 
B) Apenas a sentença II é verdadeira.  D) As sentenças I e II são verdadeiras. 
C) Apenas a sentença III é verdadeira.  E) As sentenças I e III são verdadeiras. 
 
25. Durante a limpeza dos instrumentos, visando à redução de riscos ocupacionais, o EPI deve constar de: 
 
A) pantufas, gorro e máscara. 
B) aventais impermeáveis, máscara (ou protetor facial) e luvas de procedimento. 
C) óculos de proteção e máscara (ou protetor facial) e luvas de procedimento. 
D) aventais impermeáveis, luvas de limpeza, óculos de proteção e máscara (ou protetor facial). 
E) aventais impermeáveis, luvas de procedimento, óculos de proteção e máscara (ou protetor facial). 
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26. Assinale a alternativa que corresponde à substância mais adequada para a desinfecção de metais. 
 
A) Solução de álcool etílico a 70%. 
B) Solução de hipoclorito de sódio a 1%.  D) Solução de hipoclorito de sódio a 2%. 
C) Solução de glutaraldeído a 2%.  E) Água em ebulição. 
 
27. Visando limitar a propagação de microrganismos, todas as superfícies passíveis de contaminação e, ao mesmo 

tempo, de difícil descontaminação, devem ser cobertas (Ministério da Saúde, 2000). Assinale a alternativa que 
corresponde a uma superfície que não necessita de cobertura. 

 
A) Pontas de alta e baixa rotação. 
B) Seringa tríplice.  D) Alças e interruptor do foco (refletor). 
C) Ponta do fotopolimerizador.  E) Torneira da pia. 
 
28. Com relação ao Carcinoma de Células Escamosas da cavidade bucal, não é correto afirmar. 
 
A) Acomete mais os homens do que as mulheres. 
B) Trata-se de uma doença crônico-degenerativa. 
C) O fumo é um dos agentes causais mais diretamente envolvidos nesta doença. 
D) A melhor forma de tratamento desta doença ainda é a prevenção. 
E) Os tratamentos cirúrgico e radioterápico desta doença devem ser realizados pelo Cirurgião-Dentista.  
 
29. Assinale a alternativa na qual todas as lesões são consideradas malignas, podendo acometer a cavidade bucal. 
 
A) Papiloma, fibroma, lipoma. 
B) Papiloma, carcinoma, melanoma.  D) Fibroma, granuloma, lipoma. 
C) Carcinoma, sarcoma, melanoma.  E) Carcinoma, granuloma, lipoma. 
 
30. Em relação às fissuras lábio-palatais, é correto afirmar que o defeito da fusão do processo nasal mediano com o 

processo maxilar resulta em fenda 
 
A) labial.  B) palatina. C) facial lateral.  D) facial oblíqua. E) mediana do lábio inferior. 
 
31. Em relação às fissuras lábio-palatais, é correto afirmar. 
 
A) A formação de fendas é um dos defeitos congênitos maiores mais comuns em humanos. 
B) A formação de fendas é um dos defeitos congênitos menos comuns em humanos. 
C) A formação de fendas não é considerado um defeito congênito em humanos. 
D) A formação de fendas é um defeito congênito que não ocorre em humanos. 
E) A formação de fendas é um dos defeitos congênitos menores e menos comuns em humanos. 
 
32. Em relação às fissuras lábio-palatais, é correto afirmar que, freqüentemente, ocorre fenda labial junto com 
 
A) fenda facial lateral. 
B) fenda palatina.  D) fenda mediana do lábio inferior. 
C) fenda mediana do lábio superior.  E) fenda alveolar. 
 
33. Em relação ao Sistema de Numeração Dental, não é correto afirmar. 
 
A) Este sistema pode ser utilizado em todos os casos de Odontologia Legal. 
B) A numeração se inicia com o terceiro molar superior direito e termina com o terceiro molar inferior direito. 
C) Os quadrantes são identificados em sentido horário. 
D) Este sistema  não pode ser utilizado em todos os casos de Odontologia Legal. 
E) Uma numeração consecutiva de 1 a 32 é atribuída à dentição do adulto. 
 
34. Em relação aos materiais odontológicos, não é correto afirmar. 
 
A) Os cimentos à base de hidróxido de cálcio podem ser utilizados como capeadores pulpares. 
B) Os cimentos de fosfato de zinco podem ser utilizados na cimentação de coroas metálicas fundidas. 
C) Os cimentos endodônticos devem ser utilizados como materiais obturadores de restaurações classe I e II. 
D) O amálgama pode ser utilizado como material restaurador. 
E) As resinas compostas podem ser utilizadas como materiais restauradores.   
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35. 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. 
 
36. Com relação às cúspides não-cêntricas, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) São chamadas de cúspides-guia. 
B) São relativamente pontiagudas. 
C) São representadas pelas cúspides vestibulares dos dentes inferiores e pelas palatinas dos dentes superiores. 
D) Podem ser chamadas também de cúspides cortantes. 
E) Proporciona estabilidade à mandíbula. 
 
37. Sobre o ataque de cárie na dentição permanente da população brasileira, assinale alternativa correta. 
 
A) A análise por porte populacional (número de habitantes) revela condições mais desfavoráveis em municípios com 

populações maiores. 
B) Crianças de 12 anos de municípios com menos de 10.000 habitantes possuem um CPO-D mais elevado. 
C) Adolescentes na faixa etária de 15 a 19 anos de idade de municípios com mais de 10.000 habitantes exibem CPO-D mais 

elevado que os indivíduos da mesma faixa etária de municípios com menos habitantes. 
D) Adultos e idosos de cidades com mais de 50.000 habitantes apresentam média mais baixa de dentes hígidos. 
E) Adultos e idosos de cidades com menos de 50.000 habitantes apresentam médias menores de dentes perdidos. 
 
38. O trabalho de Educação em Saúde Bucal deve envolver, cada vez mais, todos os interessados no desenvolvimento de 

ações voltadas para a defesa da saúde. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) É preciso motivar as pessoas a cuidarem de seus dentes. 
B) São exemplos de abordagens educativas palestras e folhetos. 
C) As abordagens de Educação em Saúde Bucal são de competência exclusiva do THD. 
D) Não existe uma forma padronizada para a Educação em Saúde Bucal, devendo ser respeitada a cultura da população 

abordada. 
E) A Educação em Saúde Bucal está relacionada, diretamente, com a higiene bucal e corporal. 
 
39. As bactérias do ambiente bucal necessitam de nutrientes. Para a instalação da lesão de cárie, qual dos grupos abaixo 

possui maior potencial cariogênico? 
 
A) Gorduras. B) Proteínas. C) Carboidratos. D) Lipídios. E) Vitaminas. 
 
40. Os açúcares da dieta difundem-se rapidamente, pela placa bacteriana, sendo decompostos pelas bactérias, até 

formarem ácidos. Assinale a alternativa cujo termo não se classifica como açúcar. 
 
A) Glicose. B) Xilitol. C) Frutose. D) Lactose. E) Sacarose. 


