PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 - EDITAL Nº 05/2019

DATA DA PROVA: 14/04/2019
PERÍODO DA PROVA: TARDE

CARGO: ODONTÓLOGO
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém
50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada
uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer
defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala
que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse
sentido;
 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você
estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em
Ata;
 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva;
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova, ao
preenchimento do cartão resposta;
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de
tinta azul ou preta;
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como
máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações,
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam
expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro
etc;
 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de
aplicação de prova;
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o cartão resposta
devidamente assinado e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o
caderno de prova em momento algum;
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno
de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.
NÚMERO DA INSCRIÇÃO:
NOME COMPLETO:
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Conviver com o lúpus
Lúpus significa “lobo” em latim e,
supostamente, tem esse nome por causa das
lesões na pele que lembravam mordidas de
lobo. É uma doença autoimune sistêmica:
“sistêmica” porque pode afetar qualquer parte
do corpo ou todo ele e “autoimune” porque é
provocada pelo excesso de zelo do sistema
imunológico, que ataca tecidos normais e
saudáveis.
Os efeitos variadíssimos do lúpus
dependem do alvo do sistema imunológico. Um
de seus indicadores mais característicos é o
eritema, mancha vermelha na pele em forma de
borboleta que cobre as bochechas e o alto do
nariz, que só aparece em um terço dos
pacientes. Outros sintomas são lesões da pele
em forma de disco, úlceras na boca ou no nariz,
febre, fadiga, artrite, dor muscular, falta de ar e
olhos secos. Na maioria, os sintomas vêm e vão
em períodos de doença ativa ( crises) e
remissão.
A predisposição ao lúpus é hereditária,
embora em geral sejam necessários fatores
externos para provocar o surgimento da doença.
Esses gatilhos variam de raios ultravioletas ao
estresse, infecções (como herpes-zóster ou
resfriado comum) e certos medicamentos (como
as sulfas). Alguns casos do chamado “lúpus
induzido por fármacos” somem quando se para
de tomar o remédio. A maioria dos outros casos
precisa ser controlada a vida inteira. Talvez por
envolver hormônios e cromossomos sexuais, as
mulheres são nove vezes mais afetadas que os
homens.
Se você recebeu o diagnóstico de lúpus,
tente reduzir a exposição aos gatilhos. Quando
houver
crises,
medicamentos
como
corticosteroides
e
anti-inflamatórios
não
esteroides
(AINEs)
podem
controlá-las.
“Precisamos acalmar rapidamente o lúpus para
minimizar a probabilidade de danos”, diz o Dr.
David Isenberg, principal autor das diretrizes de
controle do lúpus publicadas pela Sociedade
Britânica de Reumatologia.
Os medicamentos têm os próprios
efeitos nocivos - problemas digestivos com o
uso prolongado de AINEs, osteoporose causada
pelos esteroides -, de modo que o
reumatologista precisará elaborar um regime
sob medida com bom equilíbrio entre proteção e
danos. Também é preciso marcar exames
regulares a fim de tratar prontamente as
complicações que surgirem. O lúpus precisa ser
levado a sério, mas, com acompanhamento
regular, obediência à terapia, apoio emocional e
um estilo de vida saudável, a probabilidade de

sobrevida está a seu favor.
Fonte: Revista Seleções, janeiro de 2019,
páginas 16 e 17.
01) Assinale a alternativa incorreta de acordo
com o texto:
(A)
O lúpus é uma doença autoimune,
provocada pelo excesso de zelo do sistema
imunológico.
(B)
O lúpus apresenta vários sintomas e o
mais característico chama-se eritema, que ataca
mais da metade dos doentes.
(C)
A doença afeta bem mais as mulheres
que os homens e hipotetiza-se que seja por
envolver hormônios e cromossomos sexuais.
(D)
O lúpus tem predisposição hereditária,
mas, em geral, alguns fatores externos podem
desencadear a doença.
02) As palavras bochechas
possuem respectivamente:
(A)
9
fonemas.
(B)
8
fonemas.
(C)
9
fonemas.
(D)
7
fonemas.

e

gatilho

letras e 9 fonemas, 7 letras e 7
letras e 8 fonemas, 8 letras e 8
letras e 7 fonemas, 7 letras e 6
letras e 9 fonemas, 6 letras e 7

03) Nas palavras remédio e vermelha temos
respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

Ditongo e dígrafo.
Hiato e dígrafo.
Ditongo e ditongo.
Hiato e ditongo.

04) As palavras lúpus e imunológico são
acentuadas por serem respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

oxítona e paroxítona.
paroxítona e proparoxítona.
proparoxítona e proparoxítona.
paroxítona e paroxítona.

05) Assinale a alternativa cuja crase seja
justificada pelo mesmo motivo do trecho
“obediência à terapia”:
(A)
(B)
(C)
(D)

permite às pessoas.
ele sai às vezes.
às sete horas.
contrário à lei.
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06) Assinale a alternativa cujo trecho
apresente um advérbio de intensidade:
(A)
... as mulheres são nove vezes mais
afetadas que os homens.
(B)
Lúpus significa “lobo” em latim e,
supostamente, tem esse nome por causa das
lesões na pele...
(C)
Talvez por envolver hormônios e
cromossomos sexuais ...
(D)
...medicamentos como corticosteroides e
anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) podem
controlá-las.
07) O pronome oblíquo átono no período
“Quando houver crises, medicamentos como
corticosteroides e anti-inflamatórios não
esteroides (AINEs) podem controlá-las.”,
retoma qual termo do texto:
(A)
(B)
(C)
(D)

medicamentos.
crises.
exposição.
mulheres.

08) Assinale a alternativa que apresente a
função sintática exercida pelo termo em
destaque
no
período
“Os
efeitos
variadíssimos do lúpus dependem do alvo
do sistema imunológico”.
(A)
(B)
(C)
(D)

Complemento Nominal.
Sujeito.
Objeto Indireto.
Objeto Direto.

09) Em um grupo com 400 pacientes, 120
pacientes precisam de tratamento para a
hipertensão, 80 precisam de tratamento
dentário e 40 precisam de tratamento
dentário e tratamento para hipertensão.
Quantos pacientes deste grupo não
precisam destes dois tratamentos?
(A)
(B)
(C)
(D)

160.
180.
200.
240.

10) A tabela a seguir informa o número de
lesões graves em acidentes envolvendo
motociclistas
e
suas
respectivas
probabilidades de ocorrência no município
de Altamira:

Número de lesões graves
1
2
3
4

Probabilidade
37%
32%
23%
8%

Com base na tabela podemos afirmar que o
número médio de lesões graves em
acidentes envolvendo motociclistas é de:
(A)
(B)
(C)
(D)

1,75 lesões.
2,02 lesões.
2,45 lesões.
3,05 lesões.

11) O número de pessoas infectadas com
HIV em um determinado município no ano de
2016 foi de 1400 pessoas, já no ano seguinte
este número passou para 1610 pessoas. Se
considerarmos que nos próximos dois anos
o número de infectados deve crescer nesta
mesma proporção percentual, vamos ter
aproximadamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

1850 pessoas infectadas.
2000 pessoas infectadas.
2130 pessoas infectadas.
2450 pessoas infectadas.

12)
Um
jogo
consiste
em
lançar
simultaneamente 5 dados (cubo com as
faces numeradas de 1 a 6), vence a rodada
quem fizer o maior número de pontos,
somando os números que aparecem na face
superior. Se em uma das rodadas um
jogador fez 27 pontos. É correto afirmar que
a premissa verdadeira é a letra:
(A)
A face com o número 5 pareceu 4 vezes
nesta jogada.
(B)
O número 6 apareceu somente uma vez
nesta jogada.
(C)
O número 3 apareceu duas vezes nesta
jogada.
(D)
O número 2 não apareceu nesta jogada.
13) Sejam as sentenças abertas:
(
) Para que 2 x 2  7 x  3  0 seja
verdadeira x é 3 ou 1/2.
(
) A sentença 2 x  7  5 é falsa para
valores de x < 6.
x 2  3x  6  0 é
(
)
A
sentença
verdadeira
para qualquer
número x
pertencente ao conjunto dos inteiros.
Se classificarmos as sentenças como
verdadeira(V) ou falsa(F), na ordem que
3

aparecem, a sequência correta é a letra:
(A)
(B)
(C)
(D)

V, V, V.
V, F, V.
F, V, V.
V, V, F.

14)

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

Dados

os

ser representada por:
[-3 ; 20]
]18; 20]
[6 ; 18[
]-3 ; 6]

Uma contingência.
Um silogismo.
Uma tautologia.
Uma equivalência.

16) O custo de produção de um item é dado

C ( x)  1000  5x

pela
expressão
(x
representa a quantidade de unidades
produzidas) e o seu custo médio por item é
dado pela razão entre o custo de produção e
a quantidade de unidades produzidas. Se
aumentássemos a quantidade de itens
produzidos indefinidamente, o custo médio
por item vai tender a:
(A)
(B)
(C)
(D)

0.
5.
1.
2.

17) De acordo com o histórico da região
onde está o município de Marmeleiro/PR,
originalmente esta região era habitada por
índios:
(A)
(B)
(C)
(D)

Tupinambás.
Caigangues.
Guaranis.
Nenhuma das alternativas anteriores.

18) Dentre os políticos abaixo, identifique
aquele que NÃO foi Governador do Paraná:
(A)
(B)
(C)
(D)

20) No município de Marmeleiro/PR, o
servidor efetivo será aprovado no estágio
probatório se sua média de desempenho for
igual ou superior a:
(A)
(B)
(C)
(D)

15) A proposição “ após o vendaval, a casa
cai ou a casa não cai” é classificada na
lógica matemática como:
(A)
(B)
(C)
(D)

Gilberto Occhi.
Arthur Chioro.
Luiz Henrique Mandetta.
Alexandre Padilha.

conjuntos

A  {x   / 6  x  20} e
B  {x   /  3  x  18} a operação A – B pode

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

19) Atualmente, ocupa o cargo de Ministro de
Estado da Saúde:

Pedro Viriato Parigot de Souza.
Emilio Hoffmann Gomes.
Jayme Canet Júnior.
João Hosken Queiroz

70% (setenta por cento).
60% (sessenta por cento).
50% (cinquenta por cento).
80% (oitenta por cento).

21) Todas as alternativas abaixo apresentam
as vacinas mais importantes para os
profissionais da Odontologia, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Hepatites A, B e C.
Sarampo, Caxumba e Rubéola.
Tuberculose, Difteria e Tétano.
Gripe e Pneumonia.

22) “Conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos, exigidos para cada
caso em todos os níveis de complexidade do
sistema.” A afirmativa acima se refere a qual
princípio do SUS:
(A)
universalidade de acesso.
(B)
integração em nível executivo das ações
de saúde.
(C)
preservação da autonomia.
(D)
integralidade de assistência.
23) Assinale a alternativa incorreta com
relação ao ácido peracético:
(A)
bactericida,
fungicida,
virucida
e
esporicida.
(B)
efetivo na presença de matéria orgânica
e apresenta rápida ação somente em altas
temperaturas.
(C)
não forma resíduo tóxico e é efetivo na
presença de matéria orgânica.
(D)
instável quando diluído. Corrosivo para
alguns tipos de metais, ação que pode ser
reduzida pela modificação do pH.
24) “Simplificação do índice CPO baseada na
relação entre o índice e a percentagem de
indivíduos com pelo menos um dente
permanente atacado pela cárie, determinada
em pessoas de 6 a 15 anos. A estimativa
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pode ser útil para estimar o índice em áreas
de baixa prevalência de cárie, até o limite de
90%, que corresponde ao valor quatro para o
índice CPO.” O texto acima se refere ao
índice proposto por:
(A)
(B)
(C)
(D)

Klein e Palmer.
East e Pohlen.
Knutson.
Lilienthal e Andrews.

25) Assinale a alternativa incorreta com
relação a contração de polimerização que
ocorre
em
restaurações
de
resinas
compostas:
(A)
A contração de polimerização ocorre
quando os monômeros da resina, durante a
polimerização se afastam estabelecendo, entre
si, ligações covalentes, fazendo com que haja
um aumento de volume.
(B)
A contração de polimerização pode ser
minimizada ao se dar preferência às resinas de
partículas menores, pois permitem uma melhor
distribuição da carga, aumentando assim a
porcentagem dessas na matriz orgânica.
(C)
A contração de polimerização pode ser
minimizada através da técnica restauradora que
propõe a realização de forramento para se
diminuir o volume de resina, seja com ionômero
de vidro ou resina flow.
(D)
Uma das tentativas de se diminuir a
contração é a incorporação cada vez maior de
partículas
inorgânicas
aumentando
sua
porcentagem em peso nas resinas compostas.
26) Assinale a alternativa incorreta com
relação aos cimentos de ionômero de vidro
convencionais e os ionômeros modificados
por resina:
(A)
A liberação de flúor ocorre somente nos
cimentos de ionômeros de vidro convencionais
sendo quase nula nos ionômeros modificados
por resina.
(B)
Os ionômeros modificados por resina
possuem
resistência
superior
aos
convencionais, mostrando valores de duas a
três vezes maiores, no caso de ionômeros
restauradores.
(C)
Os ionômeros convencionais possuem
um coeficiente de expansão térmica linear
melhor que os ionômeros modificados por
resina.
(D)
A
adesividade
dos
ionômeros
modificados por resina é superior à dos
convencionais.

27) Todas as alternativas abaixo apresentam
razões pelas quais o MTA se mostra melhor
que o Hidróxido de cálcio para obliteração
de exposição pulpar, exceto:
(A)
capacidade de promover menor resposta
inflamatória.
(B)
capacidade de gerar maior analgesia.
(C)
capacidade antimicrobiana.
(D)
capacidade de formação dentinária.
28) A adequação do meio bucal constitui
uma série de medidas utilizadas pelo
cirurgião dentista para criar um ambiente
favorável à paralisação da doença, por meio
do controle dos fatores etiológicos. Isto
pode ser alcançado através, exceto:
(A)
efetivo controle de placa por meio da sua
evidenciação e remoção pelo profissional
(profilaxia dental).
(B)
instituição de medidas no atendimento
clínico como: orientação da dieta e da higiene
bucal.
(C)
utilização racional dos fluoretos.
(D)
selamento
das
cavidades
provisoriamente utilizando resinas compostas.
29) Todas as alternativas abaixo estão
corretas com relação ao uso de fluoretos em
Odontologia, exceto:
(A)
O Flúor incorporado sistemicamente no
mineral dental tem um efeito muito limitado no
controle da cárie.
(B)
Uma vez incorporada à estrutura
dentária, o Flúor torna o dente menos solúvel
aos ácidos produzidos no biofilme (placa)
dental.
(C)
Os métodos preventivos baseados na
utilização de Flúor promovem aumento de sua
concentração na cavidade bucal para interferir
no processo de des e remineralização.
(D)
Uso de métodos tópicos (bochechos,
géis ou vernizes) em conjunto ao uso regular de
dentifrício fluoretado tem pouco efeito adicional
na redução de cáries.
30) Os „Estreptococos do Grupo Mutans‟ –
EGM - são um grupo de microrganismos
altamente cariogênicos pelas seguintes
características, exceto:
(A)
Capacidade de colonizar a superfície
dentária: Essas bactérias colonizam superfícies
que não descamam (dentes, materiais
restauradores, acrílicos). Portanto, só colonizam
a cavidade bucal após a erupção dos dentes e
em pacientes edentados, desde que portadores
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de próteses.
(B)
Capacidade acidúrica: sobrevivência do
microrganismo em pH ácido, permitindo que o
microrganismo desenvolva suas atividades
metabólicas em ambientes de pH baixo, tais
como sulcos e fissuras dos dentes.
(C)
Capacidade acidogênica: a produção de
ácido láctico é determinante fundamental para a
patogenicidade,
sendo
responsável
pela
desmineralização do esmalte na etapa inicial da
cárie. É um pré-requisito essencial para que um
microrganismo seja considerado cariogênico.
(D)
São
bastonetes
Gram
positivos,
anaeróbios
facultativos
e
às
vezes
microaerófilos. Uma característica importante é
a sua capacidade acidogênica e acidúrica e sua
capacidade de realizar tanto o metabolismo
oxidativo como fermentativo.

33) Assinale a alternativa abaixo que não
apresenta uma característica da incisão
cirúrgica de Partsch:
(A)
concavidade para cervical.
(B)
pode ser realizada em procedimentos
que envolvam um a dois dentes.
(C)
com um retalho semicircular de extensão
limitada oferece acesso restrito.
(D)
evita deslocamento das papilas.
34) Assinale a alternativa incorreta com
relação à técnica radiográfica bite-wing:

(A)
Dentes com inadequados espaços
interoclusais, para que se consiga adequado
procedimento restaurador.
(B)
Dentes fraturados sem adequado
remanescente periodontal.
(C)
Facilitar a técnica de tratamento
endodôntico.
(D)
Minimizar a ocorrência de hemorragia
gengiva.

(A)
As radiografias interproximais são ótimas
para avaliar o comportamento da lesão ao longo
do tempo, pois são capazes de indicar se a
lesão é ativa ou estacionada.
(B)
As radiografias interproximais com a
finalidade de acompanhamento de lesões
devem ser padronizadas quanto à posição da
tomada radiográfica, tempo de exposição e
revelação dos filmes, e a sobreposição de
dentes deve ser evitada.
(C)
Lesões em esmalte em nível histológico
não são detectáveis ao exame radiográfico. De
acordo com a conduta do profissional, essa
limitação pode ser boa ou ruim.
(D)
A densidade radiográfica de uma lesão
de carie irá variar de acordo com a espessura
de esmalte, de dentina, com o tamanho, a forma
e a localização da lesão.

32) Assinale a alternativa incorreta com
relação às características de uma lesão
gengival estabelecida:

35) Todas as alternativas abaixo estão
corretas com relação aos traumatismos
dentários, exceto:

(A)
Na lesão estabelecida clássica, observase grande número de plasmócitos maduros
situados principalmente na porção coronária do
tecido conjuntivo, bem como ao redor dos
vasos.
(B)
A perda de colágeno ocorre nas direções
lateral e apical, à medida que o infiltrado celular
sofre expansão, resultando em espaços
destituídos de colágeno que se estendem mais
profundamente nos tecidos, os quais se
encontram então disponíveis para a infiltração
dos leucócitos.
(C)
Neste período, o epitélio dentogengival
continua a proliferar e as cristas se prolongam
no sentido do tecido conjuntivo, numa tentativa
de manter a integridade epitelial e formar uma
barreira contra a penetração microbiana.
(D)
O epitélio da bolsa está aderido à
superfície dentária e encontra-se levemente
infiltrado de leucócitos, predominantemente
neutrófilos, que migram através do epitélio para
o sulco gengival ou para a bolsa.

(A)
Em casos de fraturas radiculares na
dentição decídua, as alternativas de tratamento
incluem obrigatoriamente a extração do
fragmento coronário e remoção do fragmento
apical.
(B)
Em casos de concussão, em função de
que o ligamento periodontal estar inflamado,
achados clínicos revelam uma sensibilidade à
pressão e percussão, sem mobilidade,
deslocamento ou sangramento no sulco.
Anormalidades
radiográficas
não
são
esperadas.
(C)
Em casos de reimplante de um dente
avulsionado com necrose do ligamento
periodontal suspeita-se que todo ou grande
parte
do
ligamento
periodontal
esteja
necrosado, sendo esperado que ocorra a
anquilose dento alveolar e posterior reabsorção
por substituição.
(D)
O prognóstico em casos de subluxação
normalmente é favorável. Os dentes maduros
permanentes com ápices fechados podem
6

31) Todas as afirmativas abaixo apresentam
corretas indicações para o aumento de coroa
clínica, exceto:

sofrer necrose pulpar devido à associação de
lesões aos vasos sanguíneos no ápice e, desta
forma,
devem
ser
acompanhados
cuidadosamente.
36) Assinale a alternativa incorreta com
relação ao abscesso apical agudo:
(A)
O abscesso apical agudo é a causa mais
comum de um abscesso dentário que é causado
por infecção dos canais radiculares do dente por
bactérias, principalmente anaeróbias, sendo as
mais comuns: Streptococcus, Fusobacterium,
Porphyromonas, Preponema e Prevotella.
(B)
A evolução do abscesso apical agudo é
rápida, pois as manifestações clínicas estão
envolvidas, não só com o dente como com os
tecidos moles.
(C)
O aumento da mobilidade é enorme e a
extrusão súbita e intensa, o que permite ao
paciente sentir o dente muito alto em relação
aos outros dentes em boca.
(D)
A dor é espontânea, contínua, intensa,
pulsátil, localizada sendo amenizada com o
calor local.
37) Assinale a alternativa incorreta com
relação ao uso do MTA na proteção do
complexo dentina polpa:
(A)
O MTA tem sua atividade antimicrobiana
diretamente relacionada a doação de íons
hidroxila, elevando o pH do ambiente.
(B)
O MTA apresenta elevada resistência
mecânica.
(C)
Pode ser considerado biocompatível com
o complexo dentina polpa.
(D)
Não pode ser usado em superfícies
úmidas.
38) Assinale a alternativa incorreta com
relação aos anestésicos orais e seus
vasoconstritores:
(A)
O
sal
mepivacaína
apresenta
características semelhantes à lidocaína, porém,
com efeito mais vasodilatador, permitindo uma
anestesia menos duradoura quando sem
vasoconstritor. O início de ação deste produto
também é mais lento que os demais sais.
(B)
A prilocaína é metabolizada rapidamente
pelo fígado, pulmões e rins, sendo considerada
sistemicamente menos tóxica do que os outros
anestésicos locais do tipo amida, de potência
equivalente. Sua potência vasodilatadora é a
menor, ao se comparar aos demais sais,
permitindo a associação ao vasoconstritor
Felipressina,
com
baixa
potência
vasoconstritora. Apresenta
como reação

adversa a chamada metemoglobinemia que
contraindica o seu uso a pacientes anêmicos.
(C)
Vasoconstritor relativamente estável em
soluções ácidas, a norepinefrina se deteriora
quando exposta à luz, ao ar e a variações de
temperatura ambiente, sendo este efeito
minimizado com a presença de Metabissulfito
de Sódio na formulação. Pode garantir
vasoconstrição semelhante à da adrenalina.
(D)
A Felipressina, também conhecida como
Octapressin, é um vasoconstritor nãoadrenérgico, análogo ao hormônio antidiurético.
Seu potencial hemostático é bastante pobre.
Sua atuação no miocárdio não é clinicamente
observada, pela não atuação nos receptores
adrenérgicos, tornando a Felipressina indicada
para uso em cardiopatas.
39) “Recomendada para auxiliar outras
técnicas ou em casos de tratamentos
limitados, podendo ser realizada na maxila
ou mandíbula. Seringas especiais foram
desenvolvidas para permitir que a solução
seja injetada do tubete sob pressão elevada,
mas podemos utilizá-la com carpule
convencional, tomando-se cuidado para não
realizar pressão excessiva para não ocorrer
quebra da agulha ou do tubete anestésico de
vidro.Resultados mostram que pode haver
extrusão de dentes, causada pela aplicação
de pressão excessiva e, principalmente,
grande quantidade exagerada de solução
anestésica.”
Assinale a alternativa que apresenta o nome
da técnica anestésica descrita acima:
(A)
(B)
(C)
(D)

Supraperiosteal.
Interpapilar.
Intraligamentar.
Intrapulpar.

40) Todas as alternativas abaixo estão
corretas com relação às resinas composta,
exceto:
(A)
As
resinas
de
macropartículas,
praticamente não existem mais já que devido ao
tamanho
das
partículas
inorgânicas
apresentavam lisura superficial insatisfatória.
(B)
As resinas microparticuladas apesar de
apresentarem polimento excelente e são
indicadas para aplicação de uma camada
superficial nas restaurações estéticas dos
dentes anteriores.
(C)
As resinas híbridas e microhíbridas, que
representam o maior contingente de marcas
comerciais, e segundo os fabricantes,
apresentam indicação “universal”, podendo ser
7

associadas para a obtenção de melhores
resultados.
(D)
As resinas compactáveis são indicadas
para cavidades ultraconservadoras e como
forramento em restaurações de dentes
posteriores com o intuito de funcionar como um
amortecedor de choques devido ao baixo
módulo de elasticidade.
41) “O momento em que os dentes irrompem
e esfoliam pode sofrer aceleração ou atraso
em decorrência de distúrbios orgânicos ou
até mesmo devido a fatores pessoais e/ou
ambientais que apesar de não influírem no
equilíbrio fisiológico
podem
acarretar
variações na cronologia eruptiva.”
Todas as alternativas abaixo apresentam
alterações sistêmicas capazes de promover
um retardo na erupção dos dentes, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

hipotireoidismo.
síndrome de Down.
disostose cleidocranial.
síndrome de Noren.

42) “São considerados riscos ocupacionais a
possibilidade de perda ou dano e a
probabilidade de que tal perda ou dano
ocorra. Implica, pois, a probabilidade de
ocorrência de um evento adverso.”
Assinale a alternativa abaixo que não
apresenta um procedimento para minimizar o
risco químico:
(A)
Utilizar Equipamentos de Proteção
Individual – EPIs (luvas, máscaras, óculos e
avental impermeável) adequados para o
manuseio de produtos químicos desinfetantes.
(B)
Armazenar os produtos químicos de
maneira correta e segura, conforme instruções
do fabricante, para evitar acidentes.
(C)
Higienizar previamente a boca do
paciente mediante escovação e/ou bochecho
com antisséptico.
(D)
Acondicionar os resíduos de amálgama
em recipiente inquebrável, de paredes rígidas,
contendo água suficiente para cobri-los, e
encaminhá-los para coleta especial de resíduos
contaminados.
43) “Nos consultórios odontológicos, os
profissionais podem lançar mão de
procedimentos de localização radiográfica
que, na quase totalidade dos casos, facilitam
a determinação espacial do elemento
dentário retido nas porções alveolares e
contribuem
para
determinar
os

procedimentos de acesso cirúrgico.”
Utilizando-se do princípio da paralaxe, o
método de Johnson é indicado para:
(A)
localização de anomalias e processos
patológicos na região do túber.
(B)
localização radiográfica de caninos
superiores não irrompidos.
(C)
localização radiográfica de terceiros
molares superiores não irrompidos.
(D)
determinação da expansão óssea
vestibulolingual
causada
por
processos
patológicos na região do trígono retromolar e
ângulo mandibular.
44) Todas as alternativas abaixo estão
corretas com relação ao tratamento
restaurador atraumático, exceto:
(A)
Permite manutenção de estrutura dental
sadia através da remoção seletiva de cárie com
instrumentos manuais e restauração com
Cimento de Ionômero de Vidro (CIV).
(B)
É considerada uma estratégia sólida
baseada em promoção de saúde e prevenção
da doença cárie, permitindo grande alcance
populacional em saúde pública.
(C)
As principais falhas clínicas da utilização
do TRA estão relacionadas com
as
propriedades dos materiais utilizados.
(D)
Reduz do número de exposições
pulpares, reduzindo endodontias e exodontias,
menor estresse e ansiedade do paciente, visto
que raramente causa dor, não necessitando de
anestesia.
45) Assinale a alternativa incorreta com
relação a fluorose dentária:
(A)
A fluorose moderada e severa,
caracterizada por manchas amarelas ou
marrons, além de defeitos estruturais no
esmalte, apresenta repercussões estéticas,
morfológicas e funcionais.
(B)
O período crítico de exposição a
dosagens excessivas de flúor para as duas
dentições é do nascimento até oito anos de
idade.
(C)
Aspectos biológicos individuais como
baixo peso corporal, taxa de crescimento
esquelético, períodos de remodelamento ósseo,
estado nutricional, alterações da atividade renal
e homeostase do cálcio não interferem na
severidade da fluorose dentária.
(D)
Considera-se que o principal fator de
risco associado à fluorose dentária é o aumento
da ingestão média de fluoretos por meio de
múltiplas fontes.
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46) Assinale a alternativa incorreta com
relação aos aspectos clínicos e histológicos
da cárie aguda:
(A)
A cárie em dentina do tipo aguda,
clinicamente, se apresenta com cor clara,
variando de amarelo a castanho claro, com
consistência macia, friável e como uma massa
de aparência necrótica.
(B)
Nos casos de cárie aguda, a dentina
esclerosada é formada devido a grave agressão
ao complexo dentinopulpar.
(C)
Normalmente, mostra-se sensível aos
doces, ao frio e aos ácidos, com um progresso
rápido que normalmente expõe a polpa, pois a
dentina sob a camada superficial é
descalcificada.
(D)
As alterações no tecido dentário
decorrentes da progressão da cárie aguda
resultam em uma diminuição no valor do pH e
um aumento na perda de mineral.
47) Assinale a alternativa abaixo que não
apresenta
um
dos
princípios
da
corticoterapia:
(A)
O corticóide deve ser usado no menor
tempo e dose possível.
(B)
A dose antiinflamatória é 10x maior que
a dose fisiológica e esta é 2x menor que a
imunossupressora.
(C)
Exceto em alteração da adrenal o uso de
corticóide é sempre com finalidade sintomática.
(D)
Uma dose, mesmo que pequena é
virtualmente provida de efeitos colaterais.
48) Assinale a alternativa incorreta com
relação aos antibióticos:
(A)
As cefalosporinas são consideradas
eficazes
em
septicemias
de
causa
desconhecida e profilaxia cirúrgica e, também,
indicadas nos pacientes imunodeprimidos,
sendo recomendadas para todas as faixas
etárias.
(B)
Amoxicilina é utilizada na odontologia na
prevenção de bacteremia associada a
procedimentos como exodontias, em pacientes
com risco de desenvolver endocardite
bacteriana, sendo contraindicada para pacientes
com hipersensibilidade a penicilina e a
cefalosporina.
(C)
Apesar da sua grande eficácia como
agente
antimicrobiano,
a
Clindamicina
raramente é utilizada devido a sua pobre
absorção por via oral e seus fortes efeitos
colaterais.
(D)
Qualquer tipo de penicilina quando
desenvolve algum efeito colateral é sempre

de natureza leve e transitória, porém se
qualquer reação de hipersensibilidade ocorrer, o
tratamento deve ser interrompido imediatamente
porque podem ocorrer reações alérgicas graves,
anafilaxia, vasculite e nefrite intersticial.
49) “As ações de saúde bucal na estratégia
de saúde da família devem expressar os
princípios e as diretrizes do SUS e
apresentar
atribuições
comuns
aos Profissionais de Saúde Bucal no PSF.”
Todas as alternativas abaixo apresentam
algumas dessas atribuições, exceto:
(A)
Programar e realizar visitas domiciliares
de acordo com as necessidades identificadas.
(B)
Participar do processo de planejamento,
acompanhamento e avaliação das ações
desenvolvidas no território de abrangência das
unidades básicas de saúde da família.
(C)
Organizar o processo de trabalho de
acordo
com
parcerias
público-privadas
estabelecidas pelo plano de saúde municipal.
(D)
Estimular e executar medidas de
promoção da saúde, atividades educativas e
preventivas em saúde bucal.
50) Todas as alternativas abaixo apresentam
situações onde um antibiótico não deve ser
prescrito, exceto:
(A)
dor de dente relacionada a pulpite
irreversível, sem envolvimento sistêmico.
(B)
sintomatologia
e-ou
exsudação
persistente após a conclusão de todas as
medidas
para
controle
da
infecção
intrarradicular.
(C)
necrose pulpar com envolvimento
periapical sem envolvimento sistêmico.
(D)
abscesso periapical agudo confinados ao
osso medular, e passível de drenagem via
canal.

9

