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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ – PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ- PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

DENTISTA 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO 
 

TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL! 
 

Em 1997, em um show de um grupo chamado movimento Funk Clube, um funkeiro pegou o 1 
microfone da mão de um dos integrantes do grupo e, olhando para as dançarinas em cima do palco, gritou: 2 
"Há! Eu tô maluco". 3 

O grito foi repetido pelos integrantes do grupo e logo sampleado pelos DJs de todos os bailes do 4 
Rio e, pouco tempo depois, de todo o Brasil. Logo todos os brasileiros gritavam que estavam malucos, e teve 5 
gente gritando até no exterior. 6 

Se tratando do funk, eu poderia usar várias histórias como essa aqui, mas esse grito pra mim é o 7 
exemplo que eu mais gosto de usar. 8 

Isso, só uma cultura realmente popular é capaz de fazer: dar o poder ao público na arte, sem 9 
deixar de valorizar o artista. 10 

No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" um vídeo na internet sem muito roteiro, sem muita 11 
produção, mas fez tanto sucesso que mesmo com tantos problemas que o Brasil está passando, todo mundo 12 
está gritando que "tá tranquilo, tá favorável". 13 

Mais do que uma música, o Mc Bin Laden estourou uma gíria, pois toda vez que alguém falar que 14 
"tá tranquilo", alguém irá, no mínimo, pensar que "tá favorável". 15 

Mc Bin Laden é o maior fenômeno do funk da atualidade, esconde o quanto ganha, mas dizem que 16 
é cerca de R$ 60 mil por dia. 17 

Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. Catra o que era o funk pra ele. Ele então respondeu: 18 
"O funk é um presente de Deus para nós, é a válvula de escape para todos nós favelados". 19 

Vendo o que o funk proporcionou na vida dele e de vários outros MCs, inclusive na minha, eu 20 
concordo plenamente com a resposta do Mr. Catra. 21 

Mesmo com tantos problemas que os bailes funk enfrentam para continuar existindo - falo das 22 
proibições de todos os órgãos públicos que praticamente perseguem os produtores desses bailes -, mesmo 23 
com tanta corrupção nas rádios e televisões - falo dos famosos "jabás" que todos os chamados grandes 24 
artistas pagam -, o funk, sem dinheiro e sem espaço, consegue penetrar nas festas de todas as classes e até 25 
nos grandes programas de televisão. 26 

Isso tudo acontece por um espaço que ainda pode ser ocupado de maneira democrática e popular: 27 
a internet. 28 

Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse a internet o funk não existiria mais. Eu discordo, mas 29 
concordo que nesse momento a internet está cumprindo um papel importantíssimo na vida dessa cultura. 30 

Se mesmo com tanta perseguição e negação de sua existência, o funk consegue ser a cultura 31 
musical que mais tem vídeo postado e assistido na internet, imagina o funk sendo tratado da maneira que 32 
lhe é de direito? 33 

Para aqueles que não suportam ouvir funk eu tenho más notícias: o funk ainda vai acontecer. 34 
Tenho essa certeza porque quando eu era criança não era fácil ouvir música e o funk nem existia. 35 

Hoje se tem uma facilidade enorme em ouvir a música que quiser e as crianças já nascem ouvindo funk. 36 
Que venham novos MCs, que venham novos vídeos e, consequentemente, outros sucessos, pois, na 37 

internet, além de ainda estar tranquilo, também está favorável. 38 
 

MC LEONARDO. TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL. IN: Caros amigos, p.22, n. 228, Abr. 2016. - MC LEONARDO é cantor, 
compositor e fundador da APAFUNK. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ-PI 

01) O texto 

 

(A) Evidencia a descrença de que o funk não 

supere o preconceito. 

(B) Destaca a aceitação do funk pelos meios de 

comunicação. 

(C) Aponta para consolidação do funk com o 

passar do tempo. 

(D) Deixa claro a força exercida pelo dinheiro para 

a propagação do funk. 

 

02) A leitura do texto permite inferir: 

 

(A) A conduta da juventude na aceitação do funk, 

não raro, está condicionada às informações  

veiculadas  pelos órgãos de comunicação. 

(B) Os interesses comerciais  contrapõem-se à 

lógica da cultura popular.   

(C) A sociedade brasileira já não aceita a 

intervenção do poder público nas 

manifestações artísticas de natureza popular. 

(D) O descontentamento de todos os segmentos 

da sociedade brasileira com a proliferação do 

funk. 

 

03) Nos três últimos parágrafos, o texto 

transmite, essencialmente, uma mensagem de 

 

(A) Persistência na luta em favor do funk. 

(B) Valorização da arte como expressão cultural. 

(C) Superação das dificuldades através das novas 

gerações. 

(D) Reconhecimento de que ainda há um caminho 

árdua na aceitação do funk. 

 

04) A alternativa cujo fragmento evidencia uma 

opinião do autor é 

 

(A) “...o funk ainda vai acontecer.” (L.34). 

(B) “Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse 

a internet o funk não existiria mais.”(L.29) 

(C) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro.” 

(L.11). 

(D) “Tenho essa certeza porque quando eu era 

criança não era fácil ouvir música e o funk 

nem existia. (L.35). 

 

 

05) Com referência aos aspectos linguísticos, 

pode-se afirmar: 

 

(A) Na frase  “(...) alguém falar que “tá tranquilo” 

(L.14/15),   o vocábulo “que”, em destaque,  

tem o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“que” em “Vendo o que o funk proporcionou 

na vida dele...” (L.20), também em negrito. 

(B) “de todos os órgãos públicos” (L.23) e “desses 

bailes” (L.23) exercem a mesma função 

sintática. 

(C) As aspas em, "Há! Eu tô maluco" (L.3), 

introduzem o discurso indireto. 

(D) O vocábulo “até” (L.25) pode ser tomado 

como expressão expletiva. 

 

06) Quanto à norma culta, ocorre erro em: 

 

(A) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro,” 

(L.11) 

(B) “...mesmo com tantos problemas que o Brasil 

está passando,” (L.12). 

(C) “Isso tudo acontece por um espaço que ainda 

pode ser ocupado de maneira democrática e 

popular: a internet.” (L.27/28). 

(D) “Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. 

Catra o que era o funk...” (L.18). 

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre a forma verbal transcrita e a ação por 

ela expressa é: 

 

(A) “gritavam” (L.5) - ação acabada no passado. 

(B) “enfrentam” (L. 22) - Ação momentânea no 

presente. 

(C) “venham” (L.37) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “existiria” (L.29) -  ação habitual no futuro. 

 

08) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da frase-declaração em: 

 

(A) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4). 

(B) “..., todo mundo está gritando...” (L. 12/13). 

(C) “o Mc Bin Laden estourou uma gíria” (L.14). 

(D) “...quando eu era criança...”(L.35). 
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09) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado 

é: 

 

(A) “...fez tanto sucesso” (L.12) - causa. 

(B) “Logo todos os brasileiros gritavam...” (L.5) -  

conclusão. 

(C) “Mesmo com tantos problemas que os bailes 

funk enfrentam para continuar existindo” 

(L.22) - explicação. 

(D) “...pois, na internet, além de ainda estar 

tranquilo, também está favorável.” (L.37/38) - 

oposição. 

 

10) Das frases abaixo, apenas uma está de acordo 

com a norma padrão. 

 

(A) “Se tratando do funk, eu poderia usar várias 

histórias como essa aqui” (L.7). 

(B) “Vendo o que o funk proporcionou na vida 

dele e de vários outros MCs, inclusive na 

minha,..” (L.20). 

(C) “...e teve gente gritando até no exterior.” 

(L.5/6). 

(D) “O exemplo que eu mais gosto de usar.” 

(L.7/8). 

 

11) Ao usar a partícula “se” em  “Hoje se tem 

uma facilidade enorme em ouvir a música 

que quiser,..” (L.36), o Autor 

 

(A) ficou dispensado de identificar o agente da 

ação destacada. 

(B) não teve como determinar o autor da ação 

evidenciada na frase. 

(C) deixa subentendido que, em casos de voz 

passiva, é preferível não indicar o agente da 

ação verbal. 

(D) mostrou o fato como provável, além de 

dependente de outro acontecimento. 

 

12) No texto, 

 

(A)  “...para todos nós favelados” (L.19) completa 

o sentido de “válvula” (L.19). 

(B) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4)  é um predicado nominal. 

(C) “tranquilo” (L.15) é um modificador de  

“alguém” (L.15). 

(D) “ penetrar” (L.25)  e “perseguem” (L.23) são 

formas verbais com a mesma regência.  

 

 

 

 

13) Com relação aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, marque a afirmativa 

verdadeira. 
 
(A)  A oração “...que ainda pode ser ocupado de 

maneira democrática e popular: a internet” 
(L.27/28) possui valor de substantivo. 

(B)  Se o vocábulo “certa” (L.18) for transposto 
para depois do nome  com o qual se relaciona 

não provoca  alteração de sentido. 
(C) Na oração “...o funk não existiria mais.” 

(L.29), se o verbo existir for trocado pelo 
verbo “haver”, o sujeito se mantém o mesmo. 

(D) O vocábulo “brasileiros” (L.5) é formado por 
derivação imprópria. 

 

AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 
À TIRINHA ABAIXO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
14) Um texto, como uma situação comunicativa, é 

constituído de uma parte visível - a sua 

materialidade de linguagem - e também de 
implícitos, como ocorre nessa tira. 

 
Nela está implícita a ideia de que 
 
(A) O interlocutor que questiona o “gênio” do 

espelho não entendeu a pergunta desse 
último. 

(B) A personagem da primeira fala apresenta 
semelhança entre as suas estruturas física e 
moral. 

(C) O diálogo dos interlocutores contesta o 
sentido de um outro texto da literatura infantil 

preexistente. 
(D) A ausência de interação entre as personagens 

foi resultante do uso de níveis de linguagem 

diferentes. 
 
15) Constitui uma afirmação correta sobre os 

elementos linguísticos do texto a indicada em 

 
(A) Em “...me faz tão pequeno” tem predicado 

verbo-nominal. 
(B) O plural de caráter é caráteres. 
(C) A expressão “é que” do primeiro quadrinho 

introduz uma oração com valor predicativo. 
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(D) O verbo fazer possui nesse contexto regência 

de verbo transitivo indireto. 
 

 

 

 

 

16) Com relação a segurança da informação e 

internet analise os itens abaixo: 

 

I- Cookies são vírus que guardam informações 

que são utilizadas pelos usuários. 

II- O Hoax é uma mensagem alarmante e falsa, 

que chega por e-mail. 

III- O worm é um programa que se autorreplica. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

Com relação à imagem abaixo do MS Excel 2010 

responda as questões 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ao pressionar a tecla Enter na célula E9, o 

retorno obtido será: 

 

(A) 720 

(B) #VALOR! 

(C) #NOME? 

(D) SOMA(E4:E8) 

 

18) Desejando realizar a soma das vendas de 

geladeiras, o usuário decidiu clicar na célula 

I4 e digitar a fórmula    =E6:H6  ao 

pressionar Enter o retorno será: 

 

(A) 76 

(B) 285 

(C) #VALOR! 

(D) =E6:H6 

 

 

 

 

19) Com relação a Intranet e Internet analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- Enquanto o acesso às informações na web é 

global, em uma intranet o acesso à maior parte 

das informações é restrito aos membros da 

organização. 

II- Tanto a Internet quanto a Intranet usam a pilha 

de protocolos TCP/IP. 

III- Uma desvantagem da Intranet é a sua 

limitação a um espaço geográfico, ou seja, 

apenas no local de funcionamento como uma 

organização ou empresa. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são falsas. 

 

20) Para responder as assertivas abaixo considere 

que o computador esteja com o sistema 

Windows 8 em português e com acesso a 

internet. 

 

I- Para abrirmos o menu Iniciar do Windows 8 

basta clicar sobre o canto inferior esquerdo da 

área de trabalho com o botão esquerdo do 

mouse. 

II- A opção Programas e Recursos do Windows 

8 mostra os programas instalados e permite a 

desinstalação. 

III- Em Acesso à conta do Windows 8, o usuário 

pode realizar o login com uma Conta da 

Microsoft ou com uma Conta Local.  

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

 

 INFORMÁTICA                                                                                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Qual par de nervo craniano é responsável pela 

sensibilidade dos dentes e estruturas 

associadas: 

 

(A) Nervo Craniano V; 

(B) Nervo Craniano IV; 

(C) Nervo Craniano VI; 

(D) Nervo Craniano II; 

 

22) Em relação ao bloqueio nervoso assinale a 

alternativa incorreta: 

 

(A) Produz perda de sensibilidade de uma ampla 

região; 

(B) O anestésico é depositado próximo aos 

troncos nervosos; 

(C) Uma área de um ou dois dentes e suas 

estruturas vizinhas são anestesiadas; 

(D) Anestesia por bloqueio regional a área 

anestesiada é de um ramo do nervo; 

 

23) A toxicidade dos anestésicos pode está 

relacionada a: 

 

(   ) Problemas técnicos e clínicos; 

(   ) Concentração das soluções; 

(   ) Vascularização da área injetada; 

(   ) Velocidade da aplicação da injeção; 

(   ) Absorção; 

 Preencha as afirmações acima com V 

(Verdadeira) ou F (Falsa) e assinale a 

alternativa abaixo que corresponda. 

 

(A) F – V – V – F – F; 

(B) V – V – V – F – V; 

(C) V – V – V – V – V; 

(D) V – V – V – F – F; 

 

24) Um bloqueio regional do Nervo Alveolar 

superior posterior é indicado para: 

 

(A) Intervenções de molares superiores, exceto a 

raiz mesiovestibular do Primeiro molar; 

(B) Intervenções em pré-molares e a raiz 

mesiovestibular do Primeiro Molar; 

(C) Intervenções em incisivos centrais e laterais; 

(D) Intervenções também em pálpebra inferior, 

lábio superior e parte lateral do nariz; 

 

 

 

 

 

 

 

 

25) “A agulha deve penetrar entre os pré-molares 

e num ângulo de 45° em relação ao corpo da 

mandíbula no fundo do vestíbulo. É realizada 

através da injeção ao nível da prega bucal 

com agulha curta.” Esse trecho faz referencia 

ao bloqueio do nervo: 

 

(A) Lingual; 

(B) Mentual; 

(C) Bucal; 

(D) Alveolar inferior; 

 

26) Moldagem é uma representação em negativo 

dos tecidos que irão estar em contato com a 

dentadura em uma posição estática dada. Em 

relação a moldagem assinale a alternativa 

incorreta: 

 

(A) A moldagem inicial visa reproduzir fielmente 

os acidentes anatômicos da cavidade bucal em 

seu estado de repouso; 

(B) Não tem como objetivo cópia da área 

chapeável; 

(C) Deve proporcionar um modelo que possibilite 

a delimitação da tonicidade das inserções 

musculares; 

(D) Utilizada também para confecção da moldeira 

individual; 

 

27) Os materiais de moldagem são diversos e 

possuem varias propriedades. Assinale a 

alternativa incorreta: 

 

(A) A pasta zinco-enólica pode ser utilizada como 

um material reembasador; 

(B) O alginato possui entre suas características 

estabilidade dimensional e alta viscosidade; 

(C) A godiva é um material classificado como 

reversível e anelástico;  

(D) Hidrocolóide irreversível pode sofrer sinérese 

e/ou embebição; 

 

28) No arco dentário parcialmente desdentado 

existem muitas possibilidades de combinação 

entre dentes presentes e espaços protéticos. 

A classificação ideal do arco dentário 

parcialmente desdentado deveria seguir os 

seguintes requisitos: 

 

I. Obter bases mecânicas do planejamento; 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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II. Não precisa ser necessariamente, simples e de 

fácil elaboração. Precisa constar dado para 

que o usuário memorize e a utilize; 

III. Deve permitir a avaliação qualitativa de 

ambos os tecidos de suporte; 

IV. Ser universalmente aceita na comunicação 

entre profissionais e os técnicos da área; 

Estão corretas: 

 

(A) Todas; 

(B) III e IV; 

(C) II e IV; 

(D) I, III e IV; 

 

29) De acordo com a classificação de Kennedy 

assinale a alternativa correta: 

 

(A) Kennedy agrupou todos os casos clínicos em 

05 classes; 

(B) Classe I – desdentado posterior unilateral; 

(C) Classe IV – desdentado anterior; 

(D) Classe V – desdentado intercalar; 

 

30) Epidemiologia é o estudo dos fatores que 

determinam a frequência e a distribuição das 

doenças nas coletividades humanas. Em 

relação aos objetivos e conceitos em 

epidemiologia assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Tem como um dos objetivos estabelecer 

metas e estratégias de controle; 

(B) Virulência é a capacidade do individuo 

produzir casos graves ou fatais; 

(C) Infectividade é a capacidade que o agente 

infeccioso, após instalado no organismo, 

produzir sintomas em maior ou menor 

proporção entre os hospedeiros infectados; 

(D) Letalidade mede o risco de morrer, proporção 

de óbitos entre os casos que adoecem; 

 

31) O investigador parte do fator de exposição 

(causa) para descrever a incidência e analisar 

associações entre causas e doenças. Esse 

trecho faz referência a qual estudo 

epidemiológico? 

 

(A) Coorte; 

(B) Caso – controle; 

(C) Transversais; 

(D) Prevalência; 

 

32) Assinale a alternativa cuja doença apresente 

agentes com a mais alta virulência: 

 

(A) Hepatite C e raiva; 

(B) Gripe e HIV; 

(C) Sarampo e hepatite C; 

(D) Gripe e sarampo; 

 

33) O conhecimento da odontogênese é 

fundamental para o entendimento dos 

distúrbios do crescimento e desenvolvimento 

que afetam os dentes. Assinale a alternativa 

que apresenta incorretamente a relação da 

anomalia com sua definição: 

 

(A) Anodontia: ocorre quando um ou mais botões 

epiteliais primitivos deixam de formar-se a 

partir da lâmina dentária; 

(B) Geminação: tentativa de divisão de um germe 

dentário e que resulta na formação incompleta 

de dois dentes; 

(C) Concrescência é a união completa ou 

incompleta de dois germes dentários; 

(D)  Dens in dente se supõe ser o resultado de 

uma invaginação na superfície da coroa de um 

dente durante a morfodiferenciação; 

 

34) Ao utilizar mepivacaína 2% com adrenalina 

1:100.000, cuja dose máxima é de 4,4mg/kg, 

em uma criança 25kg. Qual a quantidade 

máxima de tubetes pode ser usado? 

 

(A) 1,0 tubete; 

(B) 2,5 tubetes; 

(C) 2,0 tubetes; 

(D) 4,0 tubetes; 

 

35) A saliva influencia o processo carioso de 

diferentes maneiras. Analise os itens abaixo e 

assinale a alternativa correta: 

 

I. Realiza troca iônica com as estruturas 

dentárias; 

II. Neutraliza os ácidos formados pelo 

metabolismo bacteriano, através de sua 

capacidade tampão; 

III. Realiza limpeza mecânica; 

IV. Influencia no equilíbrio ecológico das bactérias 

bucais; 

 

(A) Todas corretas; 

(B) Somente I, II e III estão corretas; 

(C) Somente II e III estão corretas; 

(D) Somente I e III estão corretas; 

 

36) Julgue os itens abaixo em relação ao Cimento 

de Ionômero de Vidro (CIV) e assinale a 

alternativa correta: 
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I. No CIV convencional temos no pó partículas e 

silicato de cálcio. O liquido pode ser um ácido 

poliacrílico; 

II. Possui somente 02 tipos de ativação: Química 

ou fotoativada; 

III. A adesividade do CIV ocorre por quelação; 

IV. O CIV convencional possui um coeficiente de 

expansão térmica próximo ao da dentina; 

 

(A) Todas corretas;  

(B) Somente I, III e IV estão corretas; 

(C) Somente I, II e IV estão corretas; 

(D) Somente III e IV estão corretas; 

 

37) Em relação à Hiperplasia Fibrosa Inflamatória 

assinale a alternativa correta: 

 

(A) Condição que envolve a mucosa do palato e 

apresenta-se como numerosas projeções 

papilares vermelhas, endematosas; 

(B) Apresenta-se como uma massa firme indolor, 

com crescimento rápido ou insidioso.  

(C) Ocorre com mais frequência na região 

paramandibular dos tecidos moles; 

(D) Apresenta-se como uma única ou múltiplas 

pregas de tecido hiperplásico no vestíbulo 

alveolar; 

 

38) Qual da lei que regulamenta o SUS dispõe 

sobre a participação popular: 

 

(A) Lei 8.080/90; 

(B) Lei 5.869/02; 

(C) Lei 10.406/12; 

(D) Lei 8.142/90; 

 

39) O canal em forma de “C” (C-shaped) é uma 

variação anatômica com frequência presente 

em um grupo de dentes. Qual o dente abaixo 

tem a maior frequência de possuir um canal 

em “C”? 

 

(A) 16; 

(B) 17; 

(C) 37; 

(D) 15; 

 

40) Diversos estudos demonstram que o 

tabagismo também pode influenciar a saúde 

periodontal. Assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Fumantes podem apresentar menores níveis 

de inserção clínica e uma maior profundidade 

da bolsa periodontal; 

(B) O fumo afeta a vascularização, mas não 

exerce nenhuma influência sobre o sistema 

imunológico; 

(C) O fumo prejudica a resposta cicatricial à 

terapia periodontal; 

(D) Indivíduos fumantes, quando comparados a 

não fumantes, apresentam uma maior 

progressão de perda óssea; 

 


