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Internet: 
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Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 
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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 Básica Conhecimentos 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):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

DENTISTA   

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

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

 

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 15 ESTÃO RELCIONADAS AO TEXTO A BAIXO 

 

TEXTO 

 

Sonhar novos modos de ser 
 

Desde o século XVIII, se percebe que os seres humanos são diferentes no espaço, tema 1 

da Etnologia, e no tempo,  foco da História. Durante muito tempo se imaginou, pelo menos no 2 

Ocidente, que as diferenças fossem apenas aparentes; a modernidade percebe que elas são mais 3 

profundas. Porém, uma coisa é dar-se conta disso, outra é notar que enormes possibilidades de 4 

ação se abrem para nós com isso. Torna-se possível sonhar novos modos de ser. 5 

Esse novo enfoque sobre o mundo é particularmente visível na Política, e é o que 6 

permite a democracia. Se fôssemos todos sempre iguais, ou se nos reduzíssemos a um pequeno 7 

grupo de possibilidades, como os "caracteres" ou tipos psicológicos com que lidaram Teofrasto e 8 

La Bruyère, não teríamos a liberdade de mudar a nós mesmos ou a nossa sociedade. Ou seja, não 9 

se trata apenas de um fato: os seres humanos mudam; mas também de um projeto, de uma vontade, 10 

em suma, de muitas liberdades: podemos mudar o mundo. É claro que essa liberdade, ela mesma, 11 

está sujeita a limites. 12 

Penso que é legítimo entender que a construção do futuro é a tentativa de substituir 13 

pesadelos por sonhos. No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx fala das imagens do 14 

passado que nos impedem de construir o novo. Por exemplo, o que limitou as revoluções inglesa 15 

do século XVII e francesa do século XVIII foi que seus líderes lutavam pelo que nunca antes tinha 16 

existido, acreditando que estavam restaurando o Velho Testamento ou a Roma antiga. 17 

Quais são as disciplinas, as ciências, as teorias que abrirão caminho para esta tarefa? 18 

Insistirei em três. Uma delas é a Psicologia que, procurando conhecer o mundo de nossos afetos, 19 

propõe-se, de inúmeras e contraditórias formas, reduzir o sofrimento mental e, se possível, ampliar 20 

nossa capacidade de escolha livre. Não é fortuito que Freud desse tanta importância à interpretação 21 

dos sonhos, e que Jung visse na atividade onírica um dos principais focos de seu trabalho. 22 

Outra é a Política, que proclama que o mundo no qual vivemos é construção nossa e, 23 

por isso, pode ser modificado. Aliás, é bom lembrar que ao longo das últimas décadas a palavra 24 

"política", que antes tinha um sentido genérico dentro do qual cabiam como subdivisões a 25 
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democracia, a aristocracia, a monarquia, a ditadura, foi sendo levada a se tornar quase que 26 

sinônimo de política democrática. Hoje, quando alguém define a Política como espaço em que a 27 

força bruta é substituída pelo diálogo, pela persuasão, em síntese, pela linguagem, o que está 28 

fazendo é definir um tipo só de política, a democrática, que pelo visto acabou se convertendo na 29 

única política digna de seu nome. 30 

E, finalmente, a Educação. Já comentei que educar não é o mesmo que instruir. Um 31 

manual de instruções ou um tutorial limitam-se a descrever como funciona alguma coisa. Ora, o 32 

ser humano não nasce com tutorial. Precisamos constantemente aprender como somos, como são 33 

os outros, e aprender a lidar com as dificuldades - e oportunidades - da vida. É esta abertura ampla 34 

de possibilidades que caracteriza nossa espécie, sendo que o número de modos de ser aumentou 35 

muitíssimo de um século para cá. Educar é formar alguém para a diversidade da vida, e se possível 36 

para lidar com essa pluralidade - isto é, saber como fará para viver as relações a partir de suas 37 

escolhas responsáveis. 38 

Tudo isso é um tanto novo. E não se impôs no mundo inteiro, haja vista os países em 39 

que a mulher é oprimida de forma bárbara ou, mesmo em nosso próprio país, o discurso de ódio 40 

que neste momento soa tão forte. Mas o caminho da liberdade, política tanto quanto pessoal, não 41 

tem volta. 42 

RIBEIRO, Renato Janine. Sonhar novos modos de ser. In: 

Ciência e filosofia, Ano IX, junho/2016,  nº117, p.82. 
 

 
 

01) A partir da leitura do texto, infere-se que: 

 

(A) O homem, a partir do século XVIII, passou a ser 

diferente no espaço e no tempo. 

(B) O homem é a um ser em situação, articulado no 

tempo e no espaço, capaz de promover 

mudanças graças às diferenças individuais que 

apresenta. 

(C) O ser humano é um agente transformador que 

não se submete às influências exteriores, mas é 

capaz de ampliar os limites que elas lhe impõem. 

(D) O ser humano desenvolve a consciência de si 

mesmo com base na integração entre o plano 

individual e o sociocultural, nas diferentes 

relações com a natureza, com os semelhantes, 

com o transcendente e consigo mesmo. 

 

 

02) Para o Autor: 

 

(A) Teofrasto e La Bruyère definiram os 

“caracteres" ou tipos psicológicos que 

definem a capacidade de liberdade do ser 

humano. 

(B) O ser humano só se reconheceu como um ser 

capaz de promover mudanças por influência 

dos valores políticos defendidos pelas as 

revoluções inglesa do século XVII e francesa 

do século XVIII.  

(C) A concepção de educação está intimamente 

ligada à formação de um ser humano que seja 

capaz de transformar, mas ao mesmo ser 

tolerante com as diversidades. 

(D) Somente a psicologia é capaz de resgatar o ser 

humano de sua ignorância e projetá-lo para a 

vida em sociedade. 
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03) O fragmento destacado que expõe um ponto de 

vista do enunciador do discurso é: 

 

(A) “No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, 

Marx fala das imagens do passado” (L.14/15). 

(B) “...haja vista os países em que a mulher é 

oprimida de forma bárbara” (L.39/40). 

(C) “Outra é a Política, que proclama que o mundo no 

qual vivemos é construção nossa e, por isso, pode 

ser modificado.” (L.23/24). 

(D) “Mas o caminho da liberdade, política tanto 

quanto pessoal, não tem volta” (L.41/42). 

 

04) Há uma explicação correta sobre o termo 

transcrito na afirmativa: 

 

(A) “constantemente” (L.33) denota modo. 

(B) “isso” (L.5) refere-se a “elas são mais profundas” 

(L.3/4). 

(C) “muitas” (L.11) tem valor adverbial. 

(D) “ela mesma” (L.11) funciona como pleonasmo 

estilístico de reforço do sujeito. 

 

05) A oração “que os seres humanos são diferentes 

no espaço” (L.1): 

 

(A) tem apositivo. 

(B) tem valor subjetivo. 

(C) tem valor completivo. 

(D) tem valor restritivo. 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona 

como agente da ação verbal é: 

 

(A) “o mundo” (L.23). 

(B) “a palavra política” (L.24/25). 

(C) “pelo diálogo” (L.28). 

(D) “a mulher” (L.40). 

 

07) Marque a alternativa que apresenta a expressão 

com o mesmo valor sintático de “a democracia” 

(L.7). 

 

(A) “lembrar” (L.24). 

(B) “a Política” (L.27). 

(C) “pela persuasão” (L.28). 

(D) “caminho” (L.18). 

 

08) A alternativa em que a oração transcrita tem 

valor restritivo é: 

 

(A) “que enormes possibilidades de ação se 

abrem para nós com isso” (L.4/5). 

(B) “que permite a democracia” (L.6/7). 

(C) “que essa liberdade, ela mesma, está sujeita a 

limites” (L.11/12). 

(D) “que é legítimo” (L.13). 

 

09) Funciona, no texto, como paciente da ação 

nominal a expressão: 

 

(A) “sobre o mundo” (L.6). 

(B) “de um fato” (L.10). 

(C) “do passado” (L.14/15). 

(D) “dos sonhos” (L.22). 

 

10) Exerce função predicativa o termo transcrito 

em: 

 

(A) “do futuro” (L.13). 

(B) “onírica” (L.22). 

(C) “sinônimo de política democrática” (L.27). 

(D) “responsáveis” (L.38). 

 

11) O verbo é o núcleo da informação em: 

 

(A) “a força bruta é substituída pelo diálogo.” 

(L.27/28). 

(B) “os seres humanos são diferentes no espaço” 

(L.1). 

(C) “Tudo isso é um tanto novo” (L.39). 

(D) “Quais são as disciplinas, as ciências, as 

teorias (...) ? (L.18). 

 

12) Há equivalência morfológica entre a palavra 

“só” (L.29) e da alternativa: 

 

(A) “mesma” (L.11). 

(B) “profundas” (L.4) 

(C) “Aliás” (L.24). 

(D) “Constantemente” (L.33). 
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13) Constitui uma afirmação correta sobre a 

expressão transcrita o que se afirma na 

alternativa: 

 

(A) “É” e  “que” , na frase “É esta abertura ampla de 

possibilidades que caracteriza nossa espécie” 

(L.34/35), tem valor expletivo, podendo ser 

retirados da oração sem provocar alteração 

sintática. 

(B) “quase” (L.26) estabelece valor semântico de 

comparação. 

(C) “ou” (L.32) tem valor excludente. 

(D) “Ou seja” (L.9) denota oposição. 

 

14) A forma verbal transcrita, à esquerda, 

corresponde à informação indicada, à direita, 

em: 

 

(A) “teríamos” (L.9) - ação concluída no passado. 

(B) “abrirão” (L.18) - ação incerta no futuro. 

(C) “está fazendo” (L.28/29) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “lidaram” (L.8) -  ação concluída no passado. 

 

15) Sobre os elementos linguísticos que compõem o 

texto, está correto o que se afirma em: 

 

(A) Na palavra “mundo” (L.11), a vogal final é 

desinência indicativa de gênero. 

(B) O vocábulo “Etnologia” (L.2) forma-se a partir de 

dois radicais: etno = origem + logia = estudo, 

portanto tem como significado a ciência que 

estuda a origem. 

(C) O vocábulo “mulher” (L.40) é substantivo 

heterônimo, pois o gênero masculino 

correspondente possui radical diferente. 

(D)  Expressão “isto é” (L.37) retifica a afirmação 

anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Com relação ao navegador Google Chrome 

analise os itens abaixo: 

 

I- Por ter seu código fonte aberto, qualquer 

desenvolvedor pode criar versões do Google 

Chrome. 

II- O Google Chrome é compatível com quase 

todos os sistemas operacionais usados 

atualmente, seja ele para desktops ou 

dispositivos móveis. 

III- Um dos recursos do Google Chrome é a opção 

de abrir Nova Janela Anônima pelo atalho 

Ctrl + Shift + N. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas os itens I e III são falsos. 

(C) Apenas o item II é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

17) Em relação aos protocolos do Correio 

Eletrônico analise os itens abaixo: 

 

I- O Protocolo SMTP é apenas para envio de 

emails. 

II- O Protocolo POP3 é apenas para recepção de 

emails, e transfere as mensagens para o 

computador do usuário e não mantém as 

mensagens na caixa de correio. 

III- O Protocolo IMAP é tanto para recepção de 

emails quanto para a saída de emails, 

geralmente é utilizado em websites, mantém 

as mensagens na caixa de correio. 

 

(A) Apenas os itens I e II são falsos. 

(B) Apenas os itens II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

Informática BÁSICA 

QUESTÕES 16 A 20 
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18) Com relação ao BrOffice Calc versão 5, analise os 

itens abaixo: 

 

I- A opção Comparar Documento está localizado 

no menu Ferramentas. 

II- Opções de autocorreção... está localizado no 

menu Formatar. 

III- O atalho Ctrl + Shift + F4 abre a opção Fontes de 

dados. 

 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(C) Apenas o item III está correto. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

19) Com relação ao Microsoft Word 2010 julgue os 

itens abaixo: 

 

I- Para Justificar o texto, alinhando o parágrafo 

tanto na margem esquerda quanto na direita, 

podemos utilizar o atalho CTRL + J. 

II- Para alinhar o texto na margem esquerda da 

página, podemos utilizar o atalho CTRL + G. 

III- Para alinhar o texto na margem direita da página, 

podemos utilizar o atalho CTRL + Q. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Apenas o item III é verdadeiro. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

20) Assinale a alternativa que seja um software 

classificado como Shareware: 

 

(A) Adobe Reader. 

(B) WinZip. 

(C) BrOffice 

(D) AVG Free 

 

 
 

 

 

 

 

21) Em relação à gengiva assinale a alternativa 

correta: 

 

(A) Consiste em um tecido conjuntivo frouxo, 

ricamente vascularizado e celular, que 

circunda as raízes dos dentes e une o cemento 

radicular a lamina dura; 

(B) A gengiva inserida é de cor rósea, tem 

superfície opaca e consistência firme; 

(C) A gengiva livre estende-se a partir da margem 

gengival em direção apical até a ranhura 

gengival livre; 

(D) A margem gengival livre fica localizada na 

superfície do esmalte cerca de 2,5 a 3mm 

coronariamente à junção cemento-esmalte; 

 

22) Qual a medida média do espaço biológico 

obtida a partir de material de necropsia? 

 

(A) 0,97mm epitélio juncional + 1,04mm inserção 

conjuntiva = 2,01mm em média; 

(B) 1,04mm epitélio conjuntivo + 1,1mm inserção 

juncional = 2,14mm em média; 

(C) 0,97mm epitélio juncional + 2,04mm inserção 

conjuntiva = 3,01mm em média; 

(D) 0,97mm epitélio conjuntivo + 1,04mm 

inserção juncional = 2,01mm em média; 

 

23) O epitélio gengival, histologicamente, pode 

ser dividido em três tipos. Assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) Epitélio oral possui baixa renovação celular; 

(B) Epitélio conjuntivo tem origem na união do 

epitélio oral e epitélio reduzido do órgão de 

esmalte; 

(C) Epitélio sulcular possui 03 camadas celulares; 

(D) Epitélio juncional possui alta renovação 

celular, em torno de 6 a 7 dias; 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES 21 A 40 
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24) O epitélio juncional é uma área de risco para a 

doença periodontal devido: 

 

(A) Possuir menor espaço entre as células; 

(B) Ter grande número de células; 

(C) Ter forte união com a superfície dental; 

(D) Ser um epitélio pavimentoso estratificado não 

queratinizado; 

 

25) Em relação aos fatores de risco para as doenças 

periodontais julgue os itens abaixo e assinale a 

alternativa correta: 

 

I. Infecções pulpares, levando à lesões endo-pério 

são considerados fatores de risco; 

II. O fumo pode provocar vasoconstrição periférica 

e aumento da quantidade de O2; 

III. O fumo provoca o comprometimento da 

Resposta Imune: altera a função da fagocitose, 

quimiotaxia e adesão dos neutrófilos; 

IV. O fumo provoca o comprometimento da 

Resposta Adaptativa: reduz a produção de 

Anticorpos pelas células B e T; 

V. A Diabetes Mellitus promove algumas alterações 

nos tecidos periodontais como uma microbiota 

subgengival mais patogênica; 

 

(A) Todas corretas; 

(B) I, III, IV, V estão corretas; 

(C) I, IV e V estão corretas; 

(D) I, II, IV e V estão corretas; 

 

26) As doenças necrosantes são divididas em 

Gengivite Ulcerativa Necrosante (GUN) e 

Periodontite Ulcerativa Necrosante (PUN). 

Assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) A GUN está relacionada a bacilos fusiformes 

anaeróbios e espiroquetas; 

(B) Entre os sinais clínicos da GUN temos: necrose da 

papila gengival, dor, odor fétido, aumento da 

salivação; 

(C) Tanto na GUN como na PUN há a perda de 

inserção; 

(D) Na PUN temos a presença de necrose e ulceração 

do tecido gengival, pseudomembrana 

acinzentada; 

 

 

27) Qual tamanho aproximado do sulco 

histológico: 

 

(A) 1,69mm; 

(B) 3mm; 

(C) 0,69mm; 

(D) 2,75mm; 

 

28) A clorexidina pode ser utilizada na 

periodontia como um agente químico para o 

controle do biofilme supragengival e na 

endodontia no tratamento dos canais 

radiculares. Assinale a alternativa correta: 

 

(A) Tem a capacidade de permanecer aderida aos 

tecidos moles e duros da cavidade bucal; 

(B) Natureza monocatiônica; 

(C) Baixo espectro de ação; 

(D) Somente bactericida; 

 

29) Canal em “C”, conhecido com C-shape, é 

encontrado com mais frequência em quais 

dentes? 

 

(A) Primeiros molares superiores; 

(B) Primeiros molares inferiores; 

(C) Segundos molares inferiores;  

(D) Segundos molares inferiores; 

 

30) Na cirurgia de acesso de um pré-molar 

superior qual a forma de conveniência? 
 

(A) Elíptica; 

(B) Losangular; 

(C) Trapezoidal; 

(D) Ovóide; 
 

31) Assinale a alternativa correta em relação às 

células de defesa encontradas na polpa 

dental: 
 

(A) Plasmócitos: são ativos na fagocitose e 

endocitose; 

(B) Linfócitos: são as células mais numerosas e 

importantes para o reconhecimento e 

disposição de antígeno; 

(C) Leucócitos: são células acessórias da resposta 

imune; 

(D) Mastócitos: o mais comum são os neutrófilos 

e não estão presentes em células sadias; 
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32) Para a seleção da solução anestésica deve-se 

proceder a uma anamnese criteriosa e definir o 

estado físico do paciente frente ao ato anestésico 

e cirúrgico, podendo utilizar como referencia a 

tabela ASA (Associação dos Anestesistas 

Americanos). Assinale a alternativa que mostra a 

classificação correta: 

 

(A) ASA VII: paciente com morte cerebral declarada, 

potencial doador de órgãos; 

(B) ASA V: paciente moribundo que não se espera 

que sobreviva sem cirurgia; 

(C) ASA III: Paciente com doença grave que constitui 

ameaça constante à vida; 

(D) ASA II: paciente com doença sistêmica grave, 

mas não incapacitante; 

 

33) Qual tumor odontogênico apresenta 

radiograficamente um aspecto descrito como 

bolhas de sabão? 

 

(A) Ameloblastoma sólido convencional; 

(B) Ameloblastoma extra-ósseo; 

(C) Tumor odontogênico adenomatóide; 

(D) Tumor odontogênico epitelial calcificante; 

 

34) Em relação às Patologias Epiteliais assinale a 

alternativa incorreta: 

 

(A) O papiloma escamoso é uma lesão induzida pelo 

papilomavírus humano (HPV); 

(B) No condiloma acuminado as lesões bucais 

ocorrem, com mais frequência, na mucosa labial, 

palato mole e freio lingual; 

(C) No Papiloma Multifocal pode ser causada pelo 

uso excessivo de álcool e tabaco; 

(D) A Leucoceratose é o pré-câncer de boca mais 

comum, constituindo 85% das lesões; 

 

35) Odontomas são os tipos mais comuns de tumores 

odontogênicos e podem ser classificados em 

composto ou complexo. Assinale a alternativa 

correta: 

 

(A) Em alguns casos, o clínico faz o diagnóstico do 

Odontoma composto baseado em aspectos 

clínicos e radiográficos; 

(B) Odontoma complexo é formado por muitas 

estruturas pequenas semelhantes a dentes; 

(C) Odontoma composto apresenta-se como uma 

massa calcificada, com radiodensidade de 

estrutura dentária, envolvida, também, por 

uma estreita margem radiotransparente; 

(D) O odontoma composto é constituído de 

grande quantidade de dentina tubular 

madura; 

 

36) A biópsia consiste na remoção de amostra de 

células e/ou tecidos em um organismo vivo. 

Após a remoção do material, ele é 

devidamente identificado e enviado para um 

laboratório de Patologia, onde será 

processado e analisado microscopicamente. 

Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa 

correta: 

 

I. A biópsia é utilizada para diagnóstico de 
lesões malignas, identificação das causas de 
crescimento tecidual, doenças inflamatórias e 
infecciosas; 

II. Na cavidade bucal podem ser realizados dois 
tipos de biópsia: por excisão e por aspiração; 

III. Pode ser feita a remoção total (incisional) ou 
parcial (excisional) da lesão; 

IV. A lesão deve ser colocada em um recipiente 
contendo álcool 70%; 

 
(A) Todas corretas; 
(B) Todas incorretas; 
(C) Somente I correta; 
(D) Somente I, II e III correta; 
 

37) O processo de cicatrização de feridas tem sido 
dividido em 03 estágios básicos. Julgue os 
itens abaixo e assinale a alternativa correta: 

 
I. A sequência dos estágios é: inflamatório, 

fibroplástico e remodelação; 
II. O estágio fibroplástico apresenta dois 

estágios: vascular e celular; 
III. Durante o estágio de remodelação varias 

fibras colágenas previamente depositadas de 
forma aleatória são destruídas conforme são 
substituídas por novas fibras colágenas; 

IV. Os sinais cardeais da inflamação são 
vermelhidão e edema associado a calor, dor e 
perda de função; 
 

(A) Todas corretas; 
(B) I, II e IV estão corretas; 
(C) II, III e IV estão corretas; 
(D) I, III e IV estão corretas; 
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38) Dos instrumentos abaixo qual é o mais 

comumente utilizado para remoção de osso em 

cirurgia dentoalveolar: 

 

(A) Pinça-goiva; 

(B) Pinça de Allis; 

(C) Pinça de Adson; 

(D) Pinça de Stillies; 

 

39) Em relação às manobras cirúrgicas 

fundamentais assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) A Diérese visa acesso ao objetivo cirúrgico; 

(B) Síntese consiste na remoção, retirada de um 

órgão ou parte dele; 

(C) Hemostasia é a manobra que visa interromper a 

perda de sangue pela ferida cirúrgica; 

(D) Curetagem é a manobra pela qual se removem do 

campo operatório formações estranhas, 

patólogicas; 

 

40) A sutura é uma técnica operatória que consiste 

no reposicionamento e estabilização dos bordos 

da ferida cirúrgica, para permitir o processo de 

reparação. Assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) O fio de Seda possui uma baixa reação tecidual; 

(B) O fio de Seda retém menos placa que o fio de 

Nylon; 

(C) O fio de Nylon possui uma boa elasticidade; 

(D) O categute é um fio absorvível; 

 

 


