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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO 

 

DENTISTA  

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-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) 

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 Atualidades Legislação SUS Conhec. Específicos 

10 05 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.esperantina2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 

 

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 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

A má-fé e a ignorância não podem acabar com a Lei Rouanet 

Maurício Gaia 
 

Os tempos andam sombrios para a classe artística e produtores culturais. Desde o início 1 

da crise política que paralisou o país e a constatação do enorme déficit nas contas públicas fez com 2 

que muita gente começasse a rediscutir os investimentos governamentais, entre eles as leis de 3 

incentivo à cultura, mais especificamente  a Lei Rouanet. Além disso, a manifestação de apoio à 4 

presidente afastada Dilma Roussef por alguns artistas deu margem à criação de uma patrulha 5 

ideológica, onde se acusava estes artistas de receberem dinheiro, via leis de incentivo, para 6 

defender o governo. Hoje, está previsto o protocolamento de uma CPI para investigar suposto mau 7 

uso da lei pelo governo afastado. 8 

Quem diz que a leis de incentivo, especificamente a Rouanet, constituem “bolsa-artista'' 9 

ou o faz por má-fé ou por desconhecimento dos mecanismos da Lei Rouanet. Não existe “bolsa-10 

artista”. Primeiro, que o projeto cultural não recebe dinheiro diretamente por este mecanismo. A 11 

lei concede a possibilidade de captar junto a empresas e pessoas físicas dinheiro que seria destinado 12 

ao pagamento de impostos. Quem define qual projeto/artista receberá o investimento são, no caso 13 

das empresas, os responsáveis pelas áreas de marketing e comunicação corporativa das mesmas. 14 

Então, quando você vê certos perfis raivosos no twitter vociferando que artista tal recebe dinheiro 15 

do governo, saiba: quem deu o cheque foi uma empresa como Itaú, Oi, Petrobrás, Pão de Açúcar 16 

ou Natura. 17 

Cultura é tão necessária quanto educação ou saúde. Ela faz parte da identidade de um 18 

povo, liberta e empodera as pessoas. Outro ponto, o ex-MinC, depois Secretaria, agora MincC 19 

novamente (que confusão amigos, que confusão)  conta com um orçamento de 0,38% do governo 20 

federal. É ridiculamente inferior aos das pastas da Saúde ou Educação. Não é cortando festivais 21 

de música, cinema, teatro, dança, por exemplo, que teremos mais hospitais, melhores médicos ou 22 

professores. Ao contrário, professor que não lê, médico que não vai ao cinema, pedreiro que não 23 
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vai ao teatro, entre tantos exemplos, poderão até serem bons no que fazem, mas pode ter certeza, 24 

quanto mais acesso à cultura eles tiverem, melhores serão, como profissionais e cidadãos. 25 

Terceiro, voltando ao discurso dos boçais: a suposta vinculação partidária para 26 

conseguir habilitar seu projeto na Rouanet não existe. Os projetos são avaliados por um corpo 27 

técnico do ministério e, algumas destas avaliações são públicas, podendo ser acompanhadas pela 28 

internet.  29 

(...) 30 

A Lei Rouanet precisa de ajustes? Com certeza! Talvez o maior problema dela seja 31 

justamente o de delegar ao mercado quais projetos efetivamente recebem o incentivo – um projeto 32 

encabeçado por um artista de maior visibilidade  tem muito mais chances de captar dinheiro do 33 

que um projeto de dança de uma comunidade quilombola no Vale do Ribeira, por exemplo, porque 34 

a lógica do mercado é esta: encara-se este tipo de incentivo como investimento de marketing, 35 

procurando visibilidade de marca. Da mesma maneira, a seleção de projetos precisaria contemplar 36 

os que tem menor possibilidade de retorno financeiro: uma das principais críticas do ministro 37 

afastado Juca Ferreira à Lei era o fato da edição de 2011 do Rock in Rio ter obtido recursos via 38 

renúncia fiscal, claramente uma burla a sua finalidade, por exemplo. 39 

Além disto, a Rouanet não é a única lei de incentivo à cultura existente no país. Diversos 40 

estados e municípios também possuem mecanismos semelhantes. Neste momento de confusão 41 

política, a Lei Rouanet, assim como as demais leis de incentivo à cultura precisam ser preservadas 42 

e defendidas de ataques de gente que utiliza a canalhice e a desinformação para destruí-las, sabe-43 

se lá com quais objetivos. 44 

Extraído do site: http://combaterock.blogosfera.uol.com.br/2016/05/25/ 
 

 

 

 

01) Da leitura do texto, pode-se inferir: 

 

(A) A lei Rouanet cria possibilidades de 

corrupção dos recursos públicos. 

(B) As pessoas que querem o fim da lei Rouanet 

estão embasadas em dados estatísticos que 

justificam o seu fim. 

(C) A lei Rouanet foi criada para incentivar a 

cultura e o empreendedorismo industrial. 

(D) Através da lei Rouanet com o benefício no 

recolhimento do imposto a iniciativa privada 

se sentiria estimulada a patrocinar eventos 

culturais, uma vez que o patrocínio além de 

fomentar a cultura, valoriza a marca das 

empresas junto ao público. 

02) Segundo o texto 

 

(A) A aprovação de um projeto para receber 

incentivos da Lei Rouanet independe de sua 

finalidade. 

(B) O governo Federal define os projetos a serem 

beneficiados pela lei Rouanet. 

(C) A lei Rouanet tem como diretrizes a 

promoção, proteção e valorização das 

expressões culturais nacionais. 

(D) A ingerência político-partidária tem sido 

decisivo para a provação de projetos 

estimulados pela lei Rouanet.  

 

 



 

                                                                                                                                                          Página 5 de 11 
  

  CARGO: DENTISTA   

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

       CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

 

03) Com relação à cultura, pode-se inferir a partir 

da leitura do texto: 

 

(A) fortalece a identidade pessoal e social do 

indivíduo,  fornecendo-lhe, através do bem 

estar mental e social, condições de bem estar 

no mundo, ou seja, de saúde, em latu sensu. 

(B) a cultura independe das ações e interrelações 

sociais. 

(C) torna o indivíduo  um cidadão mais sensível e 

consciente da importância de captar meios de 

fomentar a indústria da arte. 

(D) a indiferença atualmente por expressões 

culturais pelos brasileiros  mostra a ausência 

de sua valorização. 

 

04) Quanto aos aspectos linguísticos do texto, 

marque a alternativa correta: 

 

(A) Em, “Os tempos andam sombrios” (L.1), o 

nome é o núcleo da informação no predicado. 

(B) A expressão “à presidente afastada Dilma 

Roussef” (L.4/5) é paciente de “manifestação” 

(L.4). 

(C) A expressão “do governo” (L.16) tem função 

completiva. 

(D) Os termos “Além disso” (L.4) e “mas” (L.24) 

expressão ressalva e oposição. 

 

05) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “pela internet” (L.28/29) as 

palavras ou expressões: 

 

(A) “à cultura” (L.25) e “no twitter” (L.15). 

(B) “Hoje” (L.7) e “ao cinema” (L.23). 

(C) “da Saúde” (L.21) e “no país” (L.40). 

(D) “maior “ (L.33) e “por exemplo” (L.39). 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona 

como agente da ação verbal é 

 

(A) "o país" (L.2). 

(B) "por um corpo técnico do ministério" 

(L.27/28). 

(C) "os investimentos governamentais" (L.3). 

(D) "este tipo de incentivo” (L.35). 

 

07) Sobre a expressão destacada, “ de gente” 

(L.43), é correto afirmar: 

 

(A) É paciente da ação nominal. 

(B) É paciente da ação verbal. 

(C) É um modificador circunstancial do verbo. 

(D) É um modificador restritivo do nome. 

 

08) A expressão “à criação de uma patrulha 

ideológica" (L.5/6)  

 

(A) completa o sentido do nome.    

(B) completa o sentido do verbo. 

(C) tem valor apositivo. 

(D) especifica o nome. 

 

09) Do ponto de vista linguístico, uma das frases 

apresenta incoerência com relação à norma 

padrão do português. Marque a alternativa 

em que isso ocorre. 

 

(A) “que seria destinado ao pagamento de 

impostos.” (L.12/13) 

(B) “qual projeto/artista receberá o 

investimento” (L.13) 

(C) “professor que não lê, médico que não vai ao 

cinema, pedreiro que não vai ao teatro, entre 

tantos exemplos, poderão até serem bons no 

que fazem” (L.23/24). 

(D) “a Lei Rouanet, assim como as demais leis de 

incentivo à cultura precisam ser preservadas 

e defendidas de ataques de gente” (L.42/43). 

 

10) A alternativa cujo termo ou expressão tem o 

mesmo valor morfossintático de “o 

protocolamento” (L.7) é: 

 

(A) “a canalhice,” (L.43). 

(B) “A lei” (L.11/12). 

(C) “Neste momento“ (L.41) 

(D) “os investimentos” (L.3). 
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11) Um consórcio internacional de cientistas 

anunciou, no último dia 11 de fevereiro, a 

primeira detecção de ___________________________, 

um fenômeno previsto pelo físico Albert 

Einstein há exatos cem anos, mas que nunca 

havia sido observado. 

 

O texto refere-se a 

 

(A) Ondas eletromagnéticas. 

(B) Ondas elétricas. 

(C) Ondas sonoras, 

(D) Ondas gravitacionais. 

 

12) Sobre os ataques de novembro de 2015 em 

Paris, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Pelo menos 137 pessoas morreram 

(incluindo os 7 terroristas que perpetraram 

os ataques), sendo 89 delas no teatro 

Bataclan.  

(B) Os ataques foram os mais mortais que 

ocorreram na França desde a Segunda Guerra 

Mundial.  

(C) Até a presente data, nenhum grupo terrorista 

assumiu a responsabilidade pelos ataques.  

(D) Os ataques consistiriam de fuzilamentos em 

massa, atentados suicidas, explosões e uso de 

reféns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) A NASA marcou uma coletiva de imprensa 

para a manhã de 28/09 com o intuito de 

anunciar uma "grande descoberta científica". 

Que grande descoberta foi essa? 

 

(A) Evidências de que Marte possui sais que 

aparentam estar hidratados em uma época do 

ano e desidratados em outra, o que seria uma 

evidência forte para a presença de água em 

Marte. 

(B) A descoberta de vida microbiana em Marte.  

(C) A descoberta de água líquida em Marte.   

(D) A descoberta de gelo na Lua. 

 

14) Em 22/11/2015, depois do segundo turno, a 

Argentina elegeu seu novo presidente. Quem 

foi eleito para o cargo máximo do Executivo 

do nosso vizinho? 

 

(A) Daniel Sciolli.   

(B) Maurício Macri.  

(C) Cristina Kirchner  

(D) Elisa Carrió 

 

15) _________________é o nome de uma operação 

deflagrada pela Polícia Federal do Brasil em 

26 de março de 2015, para investigar um 

esquema de corrupção no Conselho de 

Administração de Recursos Fiscais (CARF), 

órgão colegiado do Ministério da Fazenda, 

responsável por julgar os recursos 

administrativos de autuações contra 

empresas e pessoas físicas por sonegação 

fiscal e previdenciária. 

 

O texto faz referência à: 

 

(A) Operação Zelotes.  

(B) Operação Dupla Face.  

(C) Operação Lava Jato.  

(D) Operação Acrônimo. 

  

 

 

 ATUALIDADES                                                                                      QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Baseado nos princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS) dispostos na 

Lei N° 8080/90, qualquer individuo que 

necessitar de atenção à saúde nos três níveis 

de assistência: primária, secundária ou 

terciária, estará resguardado, sem qualquer 

tipo de discriminação, pelo seguinte princípio 

fundamental do SUS: 

 

(A) Equidade 

(B) Universalidade 

(C) Integralidade 

(D) Hierarquização 

 

17) Trata-se de uma instância colegiada, 

deliberativa e permanente do Sistema Único 

de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, 

integrante da estrutura organizacional do 

Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde 

dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, com composição organização e 

competências fixadas na Lei N° 8.142/90: 

 

(A) Colegiados de Saúde 

(B) Ministério da Saúde 

(C) Conselho de Saúde 

(D) Conferência de Saúde 

 

18) A Lei N° 8.142/90 dispõe sobre a participação 

comunitária na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a qual deverá contar com a 

representatividade de entidades dos usuários 

em: 

 

(A) 50% 

(B) 25% 

(C) 75% 

(D) 20% 

 

 

 

 

19) O Sistema Único de Saúde (SUS) teve seus 
princípios estabelecidos na Lei Orgânica de 
Saúde (LOS), em 1990, com base no artigo 
198 da Constituição Federal de 1988. Há os 
princípios conhecidos como ideológicos ou 
doutrinários da universalidade, integralidade 
e equidade; e os princípios da 
descentralização, hierarquização, 
regionalização conhecidos como princípios 
organizacionais. Dentre esses, equidade pode 
ser mais bem definida como: 

 
(A) Atenção à saúde que inclui tanto os meios 

curativos quanto os preventivos; tanto os 
individuais quanto os coletivos, ou seja, as 
necessidades de saúde das pessoas ou grupos 
devem ser levadas em consideração mesmo 
que não sejam iguais às da maioria. 

(B) Atenção na qual, todos devem ter igual 
oportunidade em usar o sistema de saúde, no 
entanto, levando em consideração as 
disparidades sociais existentes no cenário 
nacional e o fato de que as necessidades de 
saúde variam, ou seja, no âmbito da saúde 
seria tratar de forma desigual às situações 
desiguais. 

(C) Atenção na qual, todos devem ter igual 
oportunidade de usar o sistema de saúde 
independente de suas condições sociais, 
econômicas, raciais, religiosas, espirituais ou 
diferenças etnicoculturais, considerando a 
igualdade como princípio fundamental. 

(D) Consiste na saúde como um direito de todos, 
sendo o Estado responsável por prover a 
atenção à saúde a qualquer cidadão, sem 
discriminação de ordem previdenciária. 

 
20) De acordo com o que dispõe a Lei N° 8.080/90 

a respeito do campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), estão incluídas as 
seguintes ações, exceto: 

 
(A) de vigilância sanitária, mediante a inspeção 

de alimentos bens de consumo; 
(B) de vigilância epidemiológica, com o 

monitoramento de agravos transmissíveis, 
(C) de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica; 
(D) de assistência terapêutica singular, de apoio 

psicológico, pedagógico e social. 
 

 Legislação do SUS                                                                           QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Marque a alternativa correta sobre 

biossegurança na odontologia: 

 

(A) Descontaminação é um processo físico ou 

químico que elimina as formas vegetativas de 

microorganismos, exceto os esporulados; 

(B)  O glutaraldeído 2% é considerado 

desinfetante de nível intermediário (30min); 

(C) A imunização contra hepatite B deve ser 

realizada em três doses, em intervalos de três 

em três meses; 

(D) Para esterilização de cones de guta percha o 

melhor método é a imersão em hipoclorito de 

sódio a 5,25% durante 1 minuto; 

 

22) Qual das seguintes alternativas é uma ação 

correspondente ao quarto nível de prevenção 

segundo Leavell e Clark: 

 

(A) Restauração com preparo ultra conservativo 

para cavidade em esmalte; 

(B) Fluoretação de água pública para proteção 

contra a cárie dental; 

(C) Confecção de prótese superior e inferior em 

paciente que perdeu todos os elementos 

dentários ao longo da vida; 

(D) Tratamento remineralizador em mancha 

branca não cavitada; 

 

23) Elevações circunscritas de conteúdo sólido, 

cujo diâmetro não ultrapassa 5mm, 

caracteriza-se como: 

 
(A) Pápulas; 
(B) Placas; 
(C) Crostas; 
(D) Nódulos; 
 
24) O sinal de Nikolsky  é positivo  em qual das 

seguintes patologias: 

 
(A) Pênfigo vulgar; 
(B) Varicela Zoster; 
(C) Síndrome de Stevens-Johnson; 
(D) Eritema Multiforme; 

 
 
 
 

25) Assinale a alternativa correta sobre a doença 

cárie: 

 

(A) O fluoreto mais adequado para adição a 
dentifrícios é o fluoreto de sódio; 

(B) Os Streptococos mutans são os 
microorganismos responsáveis pela 
progressão da doença cárie; 

(C) O método de auto aplicação mais utilizado 
pela população na prevenção da cárie 
dentária é a escovação com dentifrício 
fluoretado; 

(D) Os actynomices são microorganismos 
observados em grande número em cáries 
radiculares; 

 

26) À direção estadual do sistema único de saúde 
(SUS) compete exceto: 

 
(A) Estabelecer normas, em caráter suplementar, 

para o controle e avaliação das ações e 
serviços de saúde; 

(B) Controlar e fiscalizar procedimentos, 
produtos e substâncias de interesse a saúde; 

(C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes 
hierárquicas do sistema único de saúde (SUS); 

(D) Participar juntos com órgãos afins, do 
controle dos agravos do meio ambiente que 
tenham repercussão na saúde humana; 

 
27) Marque verdadeiro ou falso nas afirmativas 

abaixo sobre farmacologia aplicada à 
odontologia: 

 
I. A dicloxacina é uma penicilina biossintética. 
II. Inibidores seletivos da Cox-2 não apresentam 

efeitos tóxicos renais; 
III. A eritromicina potencializa os efeitos de 

diversas drogas incluindo coagulantes orais; 
IV. A penicilina G benzatina é administrada por 

via oral (VO); 
V. A nimesulida e o celecoxibe apresentam grau 

de seletividade preferencial para a enzima 
COX-1; 

 
(A) FFFVF; 
(B) VVFFV; 
(C) FFVFF; 
(D) VFFVV; 
 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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28) Assinale a alternativa correta sobre as 

técnicas de escovação dentária: 
 

(A) A técnica de Stillman modificada consiste na 

colocação das cerdas da escova em um ângulo 

de 45º com o longo eixo do dente, realizando 

movimentos vibratórios de vai e vem; 

(B) Na realização da técnica de Bass deve-se 

posicionar a escova em um ângulo de 90 graus 

com a superfície dentária, realizando 

movimentos suaves circulares.; 

(C) A técnica de Charters é indicada para 

pacientes em idade pré-escolar, menos 

hábeis; 

(D) A técnica de fones é indicada para crianças 

hábeis e pessoas com muito tempo 

disponível; 

 

29) Julgue as afirmações abaixo sobre os 

Cimentos de Ionômero de Vidro: 
 

I. O pó de vidro do cimento ionomérico é 

composto, principalmente por Flúor, ferro e 

Silicato de Cálcio; 

II. O CIV do tipo I é indicado para restaurações 

diretas; 

III. Pode-se citar como desvantagem do CIV 

modificado por resina maior translucidez; 

IV. A fase de formação do gel e incorporação de 

vidro à matriz ocorre de 5 a 10 min após o 

início da manipulação; 

 

(A) Somente as alternativas I, III e IV estão 

corretas; 

(B) Somente as alternativas II, III e IV estão 

corretas; 

(C) Somente a alternativa I e IV estão corretas; 

(D) Todas as alternativas estão incorretas; 

30) Neoplasma epitelial localmente invasivo, 

encontrado nas 4 décadas entre os 20 e os 60 

anos. Em 2/3 dos casos, a mandíbula é 

afetada, e, 1/3 da maxila. A maioria das lesões 

está localizada na região de pré-molar e 

muitas delas estão associadas com a coroa de 

um dente não erupcionado.  A aparência 

radiográfica é de uma área radiolúscida 

irregular, contendo massas radiopacas de 

tamanhos variáveis. Histologicamente é 

composto de células epiteliais poliédricas, 

algumas vezes com proeminentes pontes 

intercelulares (tonofibrilas), arranjadas em 

camadas ou cordões em um estroma fibroso 

que pode mostrar alterações degenerativas. 

Tal descrição corresponde a seguinte 

patologia oral: 

 

(A) Tumor de pindborg; 

(B) Mixoma; 

(C) Tumor odontogênico adenomatóide; 

(D) Displasia cementária periapical; 

 

31) Assinale a alternativa correta quanto as 

características dos anestésicos locais: 

 

I. Anestésicos locais do tipo éster possuem 

menor potencial alérgeno; 

II. A noradrenalina não é um vaso constrictor 

simpaticomimético; 

III. A felipressina deve ser evitada em pacientes 

grávidas por ser derivada da vasopressina e, 

teoricamente, ter capacidade de levar à 

contração uterina; 

IV. O uso de vasoconstritores em anestésicos 

locais deve ser evitado em pacientes que 

sofreram infarto do miocárdio ocorrido a 

mais de oito meses; 

 

(A) Itens I, II, III corretos; 

(B) Itens I, II, IV incorretos; 

(C) Itens II, III, IV incorretos; 

(D) Itens I, III, IV corretos; 
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32) Pacientes idosos que precisam fazer 

antibioticoterapia deve-se dá preferência 

para aqueles fármacos que sejam 

metabolizados ou eliminados por via: 

 

(A) Intestinal; 

(B) Biliar; 

(C) Renal; 

(D) Pulmonar; 

 

33) Sore o preparo cavitário classe I simples para 

amálgama é correto afirmar: 

 

(A) Parede axial plana mésio-distalmente, 

acompanhando a inclinação da face lingual; 

(B) Ângulo cavo-superficial nítido e com bisel; 

(C) Como forma de retenção os ângulos diedros 

devem ser retos; 

(D) Abertura vestíbulo lingual do istmo com 1/3 

da distância entre os vértices das cúspides 

correspondentes; 

 

34) Julgue os itens a seguir sobre o flúor na 

odontologia: 

 

I. O ATFP Gel usado em consultório 

odontológico é o fluoreto de cálcio neutro a 

5% e o flúor fosfato acidulado a 1,23%; 

II. Quanto ao índice de Dean (0-5), o estágio 4 

corresponde a opacidade branca do esmalte 

recobrindo menos de 50% da superfície 

dentária; 

III. A fluorose dentária é originada por falha no 

processo de mineralização do esmalte; 

IV. O período crítico de susceptibilidade a 

fluorose dentária é durante o segundo e o 

terceiro ano de vida, quando os dentes estão 

se formando; 
 

(A) Somente um item correto; 

(B) Somente dois itens corretos; 

(C) Somente três itens corretos; 

(D) Todos os itens corretos; 

35) Assinale a alternativa INCORRETA sobre as 

propriedades das resinas compostas: 

 

(A) Sobre o fator C: quanto maior for a área 

aderida em relação à área livre, menor será a 

possibilidade de deformação e, 

consequentemente, maior será o estresse de 

polimerização; 

(B) A resina condensável possui maior 

quantidade de partículas orgânicas e menor 

resistência ao desgaste físico; 

(C) A resina composta convencional possui alta 

rugosidade superficial; 

(D) A resina composta nanoparticulada possui 

bom polimento; 

 

36) Qual das patologias orais a seguir possui tais 

características: Lesão proliferativa não 

neoplásica que acomete exclusivamente a 

gengiva do rebordo alveolar, apresentando-

se como uma massa nodular, séssil ou 

pediculada, usualmente de coloração rósea, a 

qual acomete principalmente adultos jovens. 

 

(A) Fibroma ossificante periférico; 

(B) Papiloma escamoso oral; 

(C) Granuloma piogênico; 

(D) Lesão periférica de células gigantes; 

 

37) Acerca dos aspectos da cirurgia odontológica, 

assinale a alternativa correta: 
 

(A) A incisão trapezoidal de Wasmund ocorre em 

gengiva inserida, livre e papila dental com 

duas relaxantes; 

(B) O paciente classificado como ASA II possui 

doença sistêmica compensada; 

(C) O fórceps nº65 não é indicado para exodontia 

de incisivos e raízes residuais superiores; 

(D) Segundo Pell e Gregory, na classificação IB o 

dente se encontra dentro do ramo e a 

superfície oclusal do dente não irrompido 

está entre o plano oclusal e a linha cervical do 

segundo molar; 
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38) Sobre as biópsias na cavidade oral assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) A biópsia excisional consiste na retirada de 

uma parte ou amostra representativa da lesão 

e consequente avaliação histopatológica 

deste tecido; 

(B) Biópsias de tecidos duros ou lesões 

intraósseas diferem das biópsias de tecidos 

moles quanto aos princípios cirúrgicos e 

patológicos; 

(C) Indica-se a biópsia excisional em lesões 

menores que 1 cm com aspecto benigno no 

exame clínico; 

(D) A biopsia incisional não é indicada para lesões 

com suspeita de malignidade; 

 

39) Marque a opção que contenha uma 

característica da Norma de operação básica 

do SUS 01/96: 

 

(A) São constituídas as comissões intergestores 

Bipartite (de âmbito estadual) e Tripartite 

(nacional) como importantes espaços de 

negociação, pactuação, articulação, 

integração entre gestores; 

(B) Implementação do sistema de informações 

ambulatoriais do SUS (SIA/SUS); 

(C) Os estados assumem o papel de gestor do 

sistema estadual de saúde; 

(D) Incorpora as ações de epidemiologia e 

controle das doenças; 

 

40) Sobre o selamento de cicatrículas e fissuras 

assinale a alternativa correta: 

 

(A) O ácido fosfórico é utilizado no 

condicionamento dentário, o qual é realizado 

nas fóssulas, cúspides livres e fissuras; 

(B) É dispensável o selamento em dentes com 

fissuras e fóssulas coalescidas; 

(C) Em lesões paralisadas de fissuras e fóssulas, o 

selamento oclusal está contraindicado; 

(D) Os selantes que possuem maior 

aplicabilidade clínica pertencem ao grupo do 

policarboxilato; 

 




