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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM  

BUCO-MAXILAR CEO 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) 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.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra “responsabilidade” (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Técnica indicada principalmente nos casos de cistos 

extensos, onde a cirurgia para remoção completa da 

lesão (enucleação) poderia exigir a anestesia geral 

do paciente e aumentaria o risco de 

comprometimento de estrutruras nobres próximas ao 

campo operatório: 

 

A) Enucleação. 

B) Marsupialização. 

C) Curetagem. 

D) Incisão. 

 

22) Fatores que devem ser analisadas quando houver 

dor na ATM, tanto no deslocamento do disco 

articular, quanto na osteoartrite, EXCETO:   

 

A) Bruxismo do sono. 

B) Próteses totais inadequadas. 

C) Lesões endodônticas de molares superiores. 

D) Perdas de dentes posteriores sem uso de prótese. 

 

23) Dessas, qual região de menor incidência de fraturas 

mandibulares? 

 

A) Ângulo. 

B) Corpo. 

C) côndilo. 

D) ramo. 

 

24) Quase todas as fraturas do ângulo mandibular são 

horizontalmente desfavoráveis devido a ação de 

músculos, EXCETO: 

 

A) temporal. 

B) pterigóideo lateral. 

C) masseter. 

D) pterigóideo medial. 

 

25) Para cicatrização óssea é necessário ocorrer: 
 

A) Distância fisiológica máxima entre o osso e o 

implante. 

B) Imobilidade completa do implante e para uma 

integração inicial, uma pressão moderada. 

C) Superfície do implante totalmente livre de 

contaminações, utilizando-se apenas óleo para 

limpeza da superfície. 

D) Presença de osso viável próximo da superfície óssea 

ao longo do implante. 

26) O instrumento usado para uma incisão é o bisturi, 

que é composto por um cabo e uma lâmina cortante 

estéril e descartável. O cabo mais usado é o de nº 3, 

mas o nº 7, mais fino e longo é também utilizado. 

 

A) A lâmina nº 11 contém a ponta cortante, é usada 

para pequenas incisões. 

B) A lâmina mais usada é a nº 12 para incisões em volta 

dos dentes e através do mucoperiósteo. 

C) A lâmina nº 15, curva, é usada para procedimentos 

mucogengivais ou na área da tuberosidade maxilar. 

D) A lâmina nº 10 é utilizada em incisões menores na 

pele.  

 

27) O estágio Inflamatório tem seu início no momento em 

que o tecido é lesado e tem como duração de 3 a 5 

dias. Dados os sinais inflamatórios e causas, 

assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) a dor e perda da função é proveniente da histamina, 

cininas e prostaglandinas liberadas pelos leucócitos 

B) o edema é proveniente da histamina e cininas 

liberadas pelos leucócitos 

C) a perda de função é proveniente da vasodilatação 

D) o calor e o eritema são provenientes da pressão do 

edema  

 

28) Para uma incisão correta têm-se alguns princípios, 

EXCETO: 

 

A) Empunhar o bisturi em posição inclinada à superfície, 

a fim de dar facilidade na aproximação das bordas da 

ferida. 

B) Um corte firme e contínuo, diminuindo a quantidade 

do sangramento e auxiliando na cicatrização. 

C) Evitar cortar estruturas vitais, utilizando uma 

profundidade mínima para definir a camada de tecido 

seguinte. 

D) Uma lâmina afiada e de tamanho ideal, evitando 

repetidos cortes. 

 

29) Considerada uma contraindicação para a Apicetomia: 

 

A) canal deficientemente obturado.  

B) inacessibilidade ao canal. 

C) curvaturas radiculares acentuadas para palatino.  

D) canais atresiados. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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30) Qual indicação do fórceps 88? 

 

A) Indicado para segundo ou terceiro molares 

superiores com raiz única e cônica. 

B) Indicado para terceiros molares mandibulares 

erupcionados, ou dentes com raiz cônica. 

C) Indicado para molares superiores com coroas 

extremamente destruídas. 

D) Indicado para molares inferiores. 

 

31) São fatores que complicam a técnica operatória de 

terceiros molares inferiores impactados, EXCETO: 

 

A) Língua grande incontrolável. 

B) Incapacidade de abrir a boca. 

C) Dentes inclusos com reabsorções em idosos, o que 

provoca anquilose. 

D) Pequena densidade óssea (idosos). 

 

32) Qual o princípio básico de cirurgias de dentes 

inclusos/impactados? 

 

A) Trabalhar pelas vias de maior resistência, afim de 

facilitar a remoção 

B) O traumatismo é inevitável, por isso quanto maior, 

melhor, para promover boa visualização, rapidez 

operatória e remoção do elemento inteiro   

C) Controle das forças empregadas 

D) Todo dente incluso deve ser removido, independente 

de benefícios ou malefícios 

 

33) Substâncias que previnem a multiplicação de 

microrganismos capazes de produzir infecção: 

 

A) Anti-séptico e desinfetante 

B) Sanitizante e descontaminante 

C) Anti-séptico e Sanitizante 

D) Desinfetante e descontaminante 

 

34) O tratamento das lacerações em tecido mole envolve 

quatro passos básicos: 

 

A) limpeza, debridamento, hemostasia e síntese 

B) curetagem, debridamento, hemostasia e síntese 

C) curetagem, debridamento, hemostasia e medicação 

D) limpeza, debridamento, imobilização e síntese 

 

35) Assinale a causa da alcalose: 

 

A) falta de glicose. 

B) dispneia. 

C) anemia. 

D) taquipnéia. 

36) Como coadjuvante no pré-operatório de pacientes 

extremamente ansiosos, podemos fazer uso das 

benzodiazepinas. Dentre as alternativas, assinale a 

que não corresponde a um exemplo dessa classe 

de fármaco: 

 

A) Bromazepam 

B) Cloxazolam 

C) Flumazenil 

D) Alprazolam 

 

37) Os biomateriais utilizados com maior freqüência em 

implantes são: 

 

A) Titânio com plasma de alumínio, superfícies 

texturizadas de ouro com ligas de metal e spray de 

níquel-prata. 

B) Titânio puro comercial, titânio puro microotimizado, 

superfícies com spray de plasma de titânio. 

C) Liga de titânio com aço inox, superfície de 

fluorapatita com spray de plasma e fibra de vidro. 

D) Superfícies com spray de carbono, hidroxiapatita com 

spray de carbono. 

 

38) A técnica de Von Bruns é indicada: 

 

 

A) Em caso de perda de substância de lábio inferior 

acima de 2 terços de extensão 

B) Em casos de perda de substância de lábio inferior 

maior que 1 terço e menor que 3 quartos 

C) Em caso de perdas moderadas de substância de 

lábio superior 

D) Em caso de perda de substância de lábio superior 

acima de 1 terço de extensão 

 

39) A cicatrização por primeira intenção: 

 

A) É mais lenta e produz mais tecido fibroso do que nos 

casos de segunda intenção. 

B) Requer grande quantidade de migração epitelial, 

deposição de colágeno, contração e remodelação. 

C) É impossível de ser plenamente alcançado 

clinicamente, segundo Peterson. 

D) Implica a existência de espaço entre as bordas de 

uma laceração, ou entre terminações nervosas. 

 

40)  Massa de fibras nervosas sem função, que 

provocam dor quando estimulado, formado por 

problemas na cicatrização normal do nervo: 

 

A) Neurilemona 

B) Neurofibroma 

C) Neuroma Traumático 

D) Schwannoma 
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41) Afastador de ângulo reto, angulado para a direita, 

podendo ser utilizado para afastar bochecha, língua 

ou retalhos: 

 

A) Minnesota. 

B) Austin. 

C) Weider. 

D) Seldin. 

 

42) Um dente impactado pode ocasionar, EXCETO: 

 

A) Formação de cisto dentígero 

B) Formação de queratocisto 

C) Reabsorção radicular 

D) osteomielite 

 

43) Para se evitar a comunicação oroantral em exodontia 

de dentes superiores, a melhor conduta é: 

 

A) Realizar pressão apical em excesso 

B) Utilizar a técnica fechada 

C) Evitar força excessiva  

D) Usar sempre a técnica fechada 

 

44) São métodos de prevenção da deiscência de suturas, 

EXCETO: 
 

A) Usar técnica asséptica. 

B) Suturar com tensão. 

C) Realizar cirurgia atraumática. 

D) Fechar a incisão sobre osso sadio. 

 

45) São contraindicações ou precauções para Cirurgia 

Periapica, EXCETO: 
 

A) Comprometimento da relação coroa-raiz. 

B) Complicações sistêmicas. 

C) Fratura horizontal da raiz com necrose apical. 

D) Risco de estruturas anatômicas. 

 

46) São indicações para biópsia, EXCETO: 

 

A) Lesão que persista por mais de 2 semanas sem 

causa aparente 

B) Lesões ósseas não especificamente identificadas por 

achados clínicos radiográficos 

C) Mudanças inflamatórias de causa desconhecida que 

persistem por longos períodos 

D) Lesão inflamatória que responda a tratamento local 

depois de 10 a 14 dias 

 

47) São características de lesões suspeitas de 

malignidade, exceto: 
 

A) eritroplasia 

B) fixação 

C) induração 

D) reparação 

48) As estruturas de suporte de um terceiro molar inferior 

incluso variam de acordo com a idade.  Pacientes na 

faixa etária de 16 a 18 anos de idade, podemos 

encontrar: 

 

A) Espaço ligamentar estreito e atrofiado. 

B) Coroa envolvida por saco pericoronário de cerca de 

2mm de largura. 

C) Espaço folicular ocupado por osso denso. 

D) Osso adjacente mais denso. 

 

49) Consiste em uma incisão horizontal sobre a crista do 

rebordo alveolar, até a distal do segundo molar 

inferior e uma incisão vertical, anterior ou 

posteriormente à papila interdental, entre o primeiro e 

o segundo molar em direção ao fundo de sulco: 

 

A) Incisão de LOTTER 

B) Incisão WARD por HOME 

C) Incisão do tipo AVELLANAL 

D) Incisão de SZYMD 

 

50) Respeitando as características histológicas comuns a 

todos os cistos, segundo Gregory (1996), a remoção 

por meio de curetagem de toda a membrana cística 

em única sessão, corresponde a: 

 

A) Enucleação 

B) Marsupialização 

C) Excisão 

D) Fenestração 

 

51) Dentre as alternativas citadas abaixo assinale o 

tratamento mais viável para a mucocele: 

 

A) Aspiração 

B) Osteoplastia 

C) Drenagem 

D) Excisão 

 

52) Para remoção de dentes inclusos inferiores o fator 

que tornará a cirurgia mais fácil é: 
 

A) posição disto angular 

B) raízes finas e longas 

C) posicionamento tipo classe 1 com o ramo 

D) saco pericoronário pequeno 

 

53) O tratamento de displasia fibrosa consiste em: 
 

A) osteoplastia 

B) curetagem 

C) quimioterapia 

D) osteotomi 
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54) Técnica indicada para freio com grande inserção e 

com base larga. Esta técnica consiste em uma 

incisão somente em mucosa e submucosa, 

dissecação do retalho mantendo o periósteo intacto, 

deslocamento apical do retalho e sua sutura ao 

periósteo: 

 

A) excisão simples 

B) zetaplastia 

C) epitelização secundária 

D) técnica da dupla pinçagem 

 

55) A técnica de osteotomia sagital dos ramos 

mandibulares é: 

 

A) assimetrias 

B) recuos 

C) avanços 

D) fechar mordida aberta 

 

56) Paciente chega ao consultório devido a um 

traumatismo ocasionado por arma de fogo. Deverá 

ser encaminhado ao buco-maxilo-facial com suspeita 

de fratura: 

 

A) Le fort II 

B) cominutiva 

C) completa 

D) em galho verde 

 

57) Assinale o tipo de sutura cuja vantagem é não deixar 

marcas no lugar do ferimento: 

 

A) justaposta 

B) contínua 

C) subcuticular 

D) profunda 

 

58) Também chamada de Síndrome de Sjögren, nesta 

síndrome, as células do organismo destroem as 

próprias células das glândulas salivares, mais 

especificamente os linfócitos T, com isso a glândula 

vai deixando de produzir saliva. Não tem cura e seu 

tratamento é feito com uso de substitutos da saliva e 

acompanhamento periódico no dentista para evitar as 

complicações da hiposalivação: 

 

A) mucocele 

B) rânula 

C) sialolito 

D) sialodenite auto-imune 

59) São problemas encontrados em pacientes portadores 

de fissura labiopalatinas, EXCETO: 

 

A) Dificuldades em criar sucção oral 

B) Mamadas mais curtas 

C) Perda de peso 

D) Problemas respiratórios 

 

60) Surge principalmente sobre a parte posterior do 

palato duro, surge da necrose das glândulas 

salivares menores devido a um trauma (muitas 

vezes, palatal por infiltrações de anestésico local ou 

trauma durante intubação). Muitas vezes indolor, é 

condição auto limitante de seis a dez semanas. Esta 

caracterização refere-se a: 

 

A) rânula 

B) lesão infoepitelial 

C) sialometaplastia necrosante 

D) estomatite aftosa 

 

 

 


