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A 

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

 

B 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO 

C

A 

 

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.  
 

Português Informática 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. 

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, 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: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.sãopedrodoscrentes2016@outlook.com 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO I 

 

“Durante a guerra aprendi uma verdade que geralmente preferimos não enunciar: que o mais 1 

brutal da crueldade é que ela desumaniza suas vítimas antes de destruí-las. E que a luta mais árdua 2 

de todas é permanecer humano em condições desumanas” (Janina Bauman). “Inverno pela manhã”, 3 

obra de Janina Bauman, pode não ser apenas um conto baseado em uma história real e escabrosa da 4 

humanidade, entretanto, em forma de diário demonstra a realidade vivida sob a perspectiva de uma 5 

jovem moça nos guetos que questionava a vida e os motivos dos acontecimentos. 6 

O receio de entrar em caminhões do exército alemão sob os gritos dos militares, sendo 7 

levada para caminhos incertos e nunca mais retornar era pulsante. Por esse motivo, o livro é mais 8 

uma adaptação dos relatos escritos sob pressão de uma jovem vítima da segregação e do ódio que 9 

um conto ou uma história. 10 

Um exímio pensamento baumaniano é o retorno da ágora, que significa os debates e 11 

discussões abertos a todos, em uma forma de ouvir a todos, trazendo as assembleias próximas ao 12 

cidadão e que este tenha sua voz ouvida. Janina foi responsável  por muitas das ideias e grandes 13 

passagens dos livros do autor, pois criou, dentro de sua própria dor, a sua ágora particular, pois 14 

permaneceu “humana em condições desumanas”. 15 

Adaptdado de Jusbrasil, 07/11/2016 

01)  Observe a frase abaixo destacada do Texto e 

assinale o tempo e o modo verbal nos quais se 

encontra o verbo sublinhado: 

 

“...e que este tenha sua voz ouvida. (...)” 

(linhas 13) 

 

A) Presente do Indicativo 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo 

C) Presente do Subjuntivo 

D) Imperativo Afirmativo 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

02) De acordo com as regras de pontuação, as 

vírgulas que isolam a expressão “obra de Janina 

Bauman” (linha 4) no Texto é de uso: 

 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor 

meramente explicativo. 

B) Facultativo, para isolar um adjunto adverbial 

deslocado. 

C) Obrigatória, podendo ser substituídas por ponto 

e vírgula. 

D) Facultativo, para isolar um aposto explicativo. 
 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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03) Sobre o estudo das classes gramaticais, é correto 

afirmar que a palavra “mais” (linha 2) exerce a 

mesma função morfológica que a seguinte palavra 

retirada do texto: 

 

A) “em” (linha 4) 

B) “entretanto” (linha 5) 

C) “motivos” (linha 6) 

D) “nunca” (linha 8) 

 

04)  Em relação aos sujeitos dos verbos sublinhados nos 

trechos abaixo retirados do Texto, assinale a 

alternativa que os relaciona corretamente às suas 

classificações: 

 

I. “Durante a guerra aprendi uma verdade (...)” (linha 

1) 

II. “...que geralmente preferimos não enunciar. (...)” 

(linha 1) 

III. “E que a luta mais árdua de todas é permanecer 

humano. (...)” (linhas 2 e 3) 

 

A) I – Sujeito simples; II – Sujeito simples; III – Sujeito 

simples. 

B) I – Sujeito indeterminado; II – Sujeito indeterminado; 

III – Sujeito simples. 

C) I – Sujeito elíptico; II – Sujeito elíptico; III – Sujeito 

simples. 

D) I – Sujeito oculto; II – Sujeito inexistente; III – 

Sujeito simples. 

 

05)  A partícula “que” classifica-se em diferentes classes 

gramaticais a depender do contexto em que está 

inserida.  Nesse sentido, analise a partícula “que” do 

trecho abaixo retirado do Texto e assinale a 

alternativa na qual a partícula “que” sublinhada 

exerça a mesma função morfológica: 

 

“Por esse motivo, o livro é mais uma adaptação dos 

relatos escritos sob pressão de uma jovem vítima da 

segregação e do ódio que um conto ou uma história. 

(...)” (linhas 8 a 10) 

 

A) Esperava que você voltasse a tempo. 

B) O rapaz era mais dedicado que a menina. 

C) Nenhum desses que entraram na festa adquiriu o 

convite. 

D) A situação por que passou foi séria. 

 

06) Acerca da expressão “pode não ser” (linha 4), analise 

as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

I. É composta por um verbo de ligação e, portanto, 

insere-se em um predicado nominal. 

II. Possui como sujeito simples uma oração 

subordinada substantiva. 

III. Poderia ser corretamente substituído por “não se 

pode ser”. 
 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas III está correta. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

07)  Assinale a alternativa que relaciona corretamente o 

termo retirado do Texto à sua função sintática: 
 

A) “Durante a guerra” (linha 1) – adjunto adverbial 

modo 

B) “entretanto” (linha 5) – adjunto adverbial de negação 

C) “motivos” (linha 6) – núcleo do objeto direto 

D) “pulsante” (linha 8) – adjunto adnominal 

 

08)  Analise o trecho abaixo retirado do Texto. É correto 

afirmar que nele há um período: 
 

“Janina foi responsável por muitas das ideias e 

grandes passagens dos livros do autor, pois criou, 

dentro de sua própria dor, a sua ágora particular, 

pois permaneceu “humana em condições 

desumanas”.” (linhas 13 a 15) 
 

A) Simples, formado por uma oração coordenada 

assindética. 

B) Composto, formado por uma oração coordenada 

assindética e duas orações coordenadas sindéticas. 

C) Composto, formado por duas orações coordenadas. 

D) Composto, formado por uma oração principal e duas 

orações subordinadas. 

 

09) No trecho do Texto “Um exímio pensamento 

baumaniano é o retorno da ágora (...)” (linha 11), 

podemos afirmar que nele não há termo algum 

classificado gramaticalmente como: 
 

A) Preposição 

B) Verbo 

C) Adjetivo 

D) Conjunção 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                             Página | 5  

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

10)  Em relação ao trecho “E que a luta mais árdua de 

todas é permanecer humano em condições 

desumanas. (...)” (linhas 2 e 3), assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) O pronome “que” é um termo anafórico e retoma 

uma ideia presente no período anterior. 

B) A expressão “permanecer humano em condições 

desumanas” é classificado como predicativo do 

sujeito da oração a que pertence. 

C) A expressão “permanecer” poderia ser corretamente 

substituída por “que se permaneça”. 

D) Caso acrescentássemos uma vírgula imediatamente 

após “todas”, haveria alteração da correção do 

período. 

 

11) A utilização da crase na frase abaixo é justificada 

pela seguinte regra gramatical: 

 

“À tarde, deixei o livro sobre sua mesa.” 

 

A) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais 

formadas por preposição e palavra feminina. 

B) Há a contração entre preposição “a” exigida pela 

palavra “tarde” e artigo definido “a”. 

C) É obrigatório o uso de crase em locuções 

prepositivas, como em “à tarde”. 

D) É obrigatório o uso de crase em locuções conjuntivas, 

como em “à tarde”. 

 

12)  De acordo com as normas de concordância verbal, 

assinale a alternativa que apresenta um sujeito 

indeterminado (textos adaptados de Jusbrasil, 

07/11/2016): 

 

A) É certo o ditado antigo e comprovamos mais uma vez 

com este texto: Junto a um grande homem, sempre há 

uma grande mulher. 

B) Janina Bauman fez exatamente o contrário, ela 

decidiu conviver com sua dor ao se deparar com o 

passado em inúmeras convenções sobre o tema. 

C) Tanto Bauman e Christie concordam que a falta de 

uma racionalidade embutida nas conjunturas das 

instituições e dos atos de todos é a real formadora de 

um abismo. 

D) As estruturas de uma sociedade contemporânea 

devem pautar-se em uma visão de comunidade, na 

qual vive-se em conjunto. 

 

13)  Em relação à regência verbal, assinale a alternativa 

em que o pronome relativo “que” sublinhado deverá 

ser precedido de preposição para que se obtenha a 

correção gramatical da frase: 

 

A) Nada que disser fará sentido agora. 

B) Qualquer uma das pessoas que compareceram à 

reunião precisam assinar o livro. 

C) O cargo que aspiramos já estava preenchido. 

D) A casa que estava à venda possui portas e janelas 

largas. 

 

14)  No trecho abaixo, também adaptado de Jusbrasil 

(07/11/2016), conclui-se que há um: 

 

“A possibilidade de essas pessoas deixarem o 

suplício e atentarem contra os moldes da civilização 

por eles conhecida é tremendo, formando assim 

novos inimigos e vilões dentro das bordas da 

cidade.” 

 

A) Erro de concordância verbal 

B) Erro de concordância nominal 

C) Erro de regência verbal 

D) Erro de pontuação 

 

15) Acerca do período e sua construção, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) As orações sem autonomia gramatical – isto é, que 

funcionam como termos essenciais, integrantes ou 

acessórias de outra oração – são denominadas 

subordinadas. 

B) A oração subordinada desempenha sempre uma 

função sintática, como de sujeito ou de objeto direto, 

por exemplo. 

C) As orações subordinadas adjetivas restritivas 

precisam a significação do substantivo ou pronome 

antecedente. 

D) As orações reduzidas se iniciam sempre por pronome 

relativo ou conjunção integrante, podendo ser 

classificadas em coordenadas ou subordinadas. 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

16)  Analise as informações abaixo a respeito à Intranet: 

 

I - Utiliza diferentes protocolos, serviços, portas e 

aplicativos servidores e clientes que a Internet utiliza; 

II - É restrita, sendo necessário uma autenticação do 

usuário para acessá-la. 

 

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. 

 

17)  Qual das alternativas abaixo não representa uma das 

tecnologias que fornecem segurança ao 

armazenamento e à troca de dados numa rede? 

 

A) Autenticação. 

B) Criptografia. 

C) Sistema Operacional. 

D) Controle de acesso. 

 

18)  O editor de texto Word 2010 realiza algumas 

funções, não sendo uma delas: 

 

A) Elaboração de tabelas. 

B) Edição de imagens. 

C) Elaboração de mala direta. 

D) Preenchimento relâmpago de dados. 

 

19)  Qual das alternativas abaixo representa um exemplo 

de software aplicativo? 

 

A) Adobe Flash. 

B) Windows. 

C) Linux. 

D) Second Life. 

 

 

 

20)  O Windows 10 apresenta incorporado a seu sistema 

um assistente pessoal inteligente chamado Cortana. 

Qual alternativa apresenta corretamente o atalho 

utilizado para ativar esse assistente? 

 

A) WINKEY + P. 

B) WINKEY + R. 

C) WINKEY + S. 

D) WINKEY + X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) De acordo com os princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS), com relação à Equidade, analise as 

afirmativas, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e 

assinale a alternativa que traz a sequência correta: 
 

(__) O objetivo da equidade é diminuir desigualdades. 

Mas, isso não significa que a equidade seja sinônimo 

de igualdade.  

(__) Apesar de todos terem direito aos serviços, as pessoas 

não são iguais e, por isso, têm necessidades 

diferentes. Equidade significa tratar desigualmente os 

desiguais, investindo mais onde a carência é maior. 

Para isso, a rede de serviços deve estar atenta às 

necessidades reais da população a ser atendida.  

(__) A equidade é um princípio de controle social. 

 

A) V – F – V. 

B) V – V – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 

 

22) Complete corretamente a lacuna do texto e assinale a 

alternativa que se encaixe corretamente: 
 

“O princípio da _________ significa considerar a 

pessoa como um todo, atendendo a todas as suas 

necessidades. Para isso, é importante a integração de 

ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção 

de doenças, o tratamento e a reabilitação.” 
 

A) Regionalização. 

B) Hierarquização. 

C) Integralidade. 

D) Universalidade. 

 

23) Sobre o princípio do SUS da Participação Popular e 

os Conselhos de Saúde, analise as alternativas e 

assinale a que traz informações incorretas: 

 

A) Os Conselhos de Saúde, que devem existir nos três 

níveis de governo, são órgãos deliberativos, de 

caráter permanente, compostos com a 

representatividade de toda a sociedade.  

B) Sua composição deve ser paritária, com metade de 

seus membros representando os usuários e a outra 

metade, o conjunto composto por governo, 

trabalhadores da saúde e prestadores privados.  

C) Os conselhos devem ser criados por lei do respectivo 

âmbito de governo, onde serão definidas a 

composição do colegiado e outras normas de seu 

funcionamento.  

D) Os conselhos de Saúde são fóruns com representação 
de vários segmentos sociais que se reúnem para 

propor diretrizes, avaliar a situação da saúde e ajudar 

na definição da política de saúde. 

 
 

24) A criação do SUS, feita pela Constituição Federal, foi 

posteriormente regulamentada através das Leis 

8080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e 

8142/90. Estas leis fundamentais discorrem sobre o 

SUS em diversos aspectos, exceto: 

 

A) Definem as atribuições dos diferentes níveis de 

governo com a saúde. 

B) Estabelecem responsabilidades nas áreas de 

vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do 

trabalhador. 

C) Regulamentam o financiamento e os espaços de 

participação popular. 

D) Formalizam o entendimento da saúde como área de 

“relevância pública” e a relação do poder público 

com as entidades privadas com base nas normas do 

direito privado como Organização Social de Saúde 

(OSS). 

 

25) São critérios de risco individual e fatores associados 

em Saúde Bucal para cárie dentária, exceto: 

 

A) Baixa renda familiar; Menor grau de escolaridade 

materna. 

B) Frequência de ingestão de sacarose; Início tardio do 

hábito de escovação. 

C) Desemprego dos pais ou responsáveis; Maior 

concentração de habitantes por domicílio. 

D) Falta de acesso ao creme dental com flúor; Uso 

coletivo da escova. 

 

26) Leva-se em consideração a lógica do tratamento por 

quadrante, que divide a cavidade oral em quatro 

espaços a partir de dois cortes imaginários: um 

sagital na linha mediana, que passa pelos incisivos 

superiores e inferiores, e outro axial na linha de 

mordida. No sentido horário, de frente para o 

paciente, temos o quadrante 1 localizado no: 

 

A) Canto superior esquerdo. 

B) Canto superior direito. 

C) Canto inferior esquerdo. 

D) Canto inferior direito. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Sobre a divisão anatômica do vestíbulo da boca, 

responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 

alternativa que traz a sequência correta: 

 

(__) Espaço limitado por um lado pelos lábios e bochechas 

e por outro pelas gengivas e dentes. 

(__) Está em contato com o meio externo pela rima da 

boca. 

(__) No vestíbulo, ao nível do 2º pré-molar superior, abre-

se a papila do ducto parotídeo. 

 

A) V – F – V. 

B) V – V – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 

 

28) Complete a lacuna do texto e assinale a alternativa 

que se encaixe corretamente: 

 

“O esqueleto cefálico corresponde ao esqueleto da 

cabeça (ou crânio). Exceto o osso __________, os 

demais ossos do crânio são articulados entre si por 

meio de articulações do tipo suturas, formadas pela 

presença de tecido conjuntivo fibroso entre os ossos e 

sincondrose esfenoccipital, constituída por tecido 

cartilaginoso entre os ossos do indivíduo jovem.” 

 

A) Mandibular. 

B) Zigomático. 

C) Maxilar. 

D) Esfenóide. 

 

29) As maxilas estão unidas pela sutura intermaxilar no 

plano mediano. As maxilas contornam a maior parte 

da abertura piriforme e formam a margem infra-

orbital média. Eles têm uma conexão ampla com os 

ossos: 

 

A) Esfenoidais lateralmente. 

B) Parietais lateralmente. 

C) Zigomáticos lateralmente. 

D) Paranasais lateralmente. 

30) Os dentes são estruturas acessórias do sistema 

digestório. São elementos rijos, esbranquiçados, 

implantados em cavidades da maxila e da mandíbula 

denominados de alvéolos dentários. Em cada dente 

distinguem-se três partes, sendo elas: 
 

A) O colo, que corresponde à parte exposta livre; a 

coroa, que consiste de uma a três projeções 

implantadas no alvéolo e a raiz, zona estreitada 

circundada pela gengiva. 

B) O colo, que corresponde à parte exposta livre; a raiz, 

que consiste de uma a três projeções implantadas no 

alvéolo e a coroa, zona estreitada circundada pela 

gengiva. 

C) A coroa, que corresponde à parte exposta livre; a raiz, 

que consiste de uma a três projeções implantadas no 

alvéolo e o colo, zona estreitada circundada pela 

gengiva. 

D) A coroa, que corresponde à parte exposta livre; o 

colo, que consiste de uma a três projeções 

implantadas no alvéolo e a raiz, zona estreitada 

circundada pela gengiva. 

 

31) Durante a vida do indivíduo surgem duas dentições, a 

decídua, ou temporária, e a permanente. A dentição 

decídua, existente principalmente na primeira década 

de vida, é constituída por 20 dentes, sendo: 
 

A) 08 incisivos, 04 caninos e 08 molares. 

B) 08 incisivos, 04 caninos e 08 pré-molares. 

C) 10 incisivos, 06 caninos e 04 molares. 

D) 10 incisivos, 06 caninos e 04 pré-molares. 

 

32) Com relação à notação de dois dígitos da FDI, com 

relação aos dentes permanentes, são dentes do 

quadrante inferior direito: 
 

A) 18, 17, 16, 15. 

B) 21, 22, 23, 24. 

C) 33, 34, 35, 36, 

D) 45, 46, 47, 48. 

 

33) Com relação aos objetivos das embalagens de 

materiais esterilizáveis, é incorreto afirmar: 
 

A) Proteger o material durante o transporte e resistir ao 

manuseio. 

B) Possibilitar a identificação destes materiais. 

C) Possibilitar a abertura asséptica pelos profissionais. 

D) Não permitir que o agente físico esterilizador entre 

em contato com os materiais. 
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34) Desinfecção de alto nível é o Procedimento eficaz 

contra todas as formas vegetativas, destruindo 

também uma parte dos esporos, quando utilizamos 

entre 10 e 30 minutos. Os desinfetantes de alto nível 

são capazes de realizar esterilização em um tempo 

relativamente longo, sendo indicado de: 

 

A) 2 a 4 horas. 

B) 4 a 8 horas. 

C) 6 a 10 horas. 

D) 8 a 14 horas. 

 

35) A lesão de dentina, considerada cárie de dentina, é 

determinada por outros fatores com mecanismo de 

ação diferente, que leva em conta fatores enzimáticos 

oriundos de enzimas humanas, da família das 

metaloproteinases (MMP), as MMPs, que no 

processo de cárie dentinária compreende as: 

 

A) MMP-2, MMP-7, MMP-9 e a MMP-14, responsáveis 

por degradar várias matrizes de proteínas, incluindo 

diferentes formas de colágeno. 

B) MMP-2, MMP-8, MMP-9 e a MMP-20, responsáveis 

por degradar várias matrizes de proteínas, incluindo 

diferentes formas de colágeno. 

C) MMP-5, MMP-7, MMP-10 e a MMP-20, 

responsáveis por degradar várias matrizes de 

proteínas, incluindo diferentes formas de colágeno. 

D) MMP-5, MMP-8, MMP-10 e a MMP-14, 

responsáveis por degradar várias matrizes de 

proteínas, incluindo diferentes formas de colágeno. 

 

36) Dos quatro meios auxiliares aprovados e mais 

recomendados para a remoção mecânica da placa 

bacteriana o mais efeito deles é: 

 

A) O fio dental. 

B) A escova interdental. 

C) A fita dental. 

D) A escova unitufo. 

 

37) A cárie dentária é uma doença crônica e infecciosa 

que provoca a destruição dos tecidos dentários, 

podendo ser diagnosticada clinicamente em seus 

estágios. Lesão cavitada em dentina inativa (presença 

de tecido endurecido no fundo da lesão com cor 

marrom escura ou negra, aspecto seco e brilhante, e 

opacidade no esmalte adjacente com aspecto inativo), 

classifica a cárie de acordo com a sua progressão em: 

 

A) A. 

B) B. 

C) C. 

D) D. 

38) A fluoretação da água de abastecimento público é 

uma medida eficaz, segura, de baixo custo relativo e 

de fácil aplicação. Revisão sistemática da literatura 

aponta que esta medida reduz a prevalência de cárie 

em torno de: 

 

A) 5%. 

B) 10%. 

C) 15%. 

D) 20%. 

 

39) Sobre as doenças periodontais, analise as afirmativas 

e assinale a alternativa correta: 

 

I - As doenças periodontais consistem em processos 

inflamatórios de origem infecciosa que acometem os 

tecidos gengivais, chamadas gengivites, e/ou os 

tecidos de suporte dos dentes, chamadas 

periodontites. São consequências das reações 

inflamatórias e imunológicas nos tecidos 

periodontais induzidas pelos micro-organismos da 

placa bacteriana, danificando o tecido conjuntivo e o 

osso alveolar.  

II - Enquanto as bactérias são essenciais para o 

desencadeamento da doença, a evolução e a extensão 

do dano periodontal também se relacionam com a 

suscetibilidade do hospedeiro. A extensão e a 

gravidade apresentam razões multifatoriais, podendo 

estar associadas a condições de risco, como 

alterações sistêmicas e aspectos comportamentais. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

40) As resinas compostas podem ser classificadas de 

várias formas, sendo o método mais usual aquele que 

as classifica quanto ao tamanho de carga utilizada. 

Este tipo de classificação permite agrupar as resinas 

compostas em três tipos essenciais: 

macroparticuladas, microparticuladas e híbridas (ou 

micro-híbridas). As resinas de macropartículas ou 

convencionais recebem essa denominação porque o 

tamanho de suas partículas varia de: 

 

A) 5 a 10 μm. 

B) 10 a 50 μm. 

C) 15 a 100 μm. 

D) 20 a 150 μm. 


