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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

101 – CIRURGIÃO DENTISTA ESF 
 

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 Legislação do SUS Conhecimentos Gerais de Caxias Conhecimentos 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. 

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, lápis, 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 Concurso Público. 

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:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA 

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 10 

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 
 

AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL 

O homem vivia tranquilo, 1 
Em paz com a vida e com ele.  2 

Um belo dia, entretanto,  3 

Resolve escrever um artigo  4 

Sobre o Brasil, bem cuidado.  5 
Mas Brasil se escreverá 6 
Com "s" mesmo, ou com “z”? 7 
Ele vai no dicionário: 8 
Dá com "s" e dá com "z".  9 

Telefona à Academia:  10 
"Ninguém sabe não senhor,  11 

Talvez com "s", ou com "z".  12 
Tira dinheiro do bolso,  13 

Numas notas vem escrito  14 
Com "s" a palavra Brasil,  15 

Noutras vem mas é com "z",  16 
0 homem vai ao vizinho, 17 
Sujeito modesto e sábio  18 

"Não sei dizer não senhor,  19 
Só sei que meu filho Pedro  20 

Esteve um ano no Hospício  21 
Porque queria saber 22 
Justamente o que você 23 

Quer saber e não consegue."  24 
O homem perde a paciência,  25 

Tira uma faca do bolso, 26 
Boa faca pernambucana. 27 

- Não quero mais me amolar,  28 
Aqui deve estar escrito  29 

"Fabricado no Brasil."  30 
Conforme estiver aqui,  31 
D'agora em diante, afinal,  32 
Mesmo que seja com "s"  33 
(Prefiro que seja com "z")  34 

Escreverei a palavra; 35 
A faca será juiz. - 36 
O homem olha pra faca, 37 
Meu Deus! era made in Germany. 38 

Segura o homem na faca,  39 
A faca enterrou no corpo  40 
E o filólogo morreu.                                               41 

                                                            MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação 
no texto. Marque-a.  

 
No texto, o poeta 

(A) totaliza o tempo através do uso do presente-
passado-futuro. 

(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade 
que se apresenta contrária ás suas expectativas. 

(C) Busca o desvendamento de uma verdade de 
interesse pessoal. 

(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a 
verdade absoluta. 

 

02) O texto revela 
 

(A) A valorização do produto estrangeiro. 

(B) Um “eu” distanciado do mundo enfocado. 

(C) Um nacionalismo exacerbado. 

(D) Uma narrativa que se utiliza do presente 
histórico. 

 

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o 
que conota em: 

 

(A) “tranquilo”  (v.1) -  distante. 

(B) “bem cuidado” (v.5) – perfeccionismo. 

(C) “Hospício” (v.21) reordenação. 

(D) “faca” (v.36) – solução. 
 

04) Na frase “A faca enterrou no corpo”  (v.40),  a 
expressão “a faca” exerce a mesma função 
sintática  de 

 

(A) “A faca” (v.36). 

(B) “a paciência” (v.25). 

(C) “O homem” (v.39.). 

(D) “Sobre o Brasil” (v.5). 
 

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21),  exerce 
a mesma função sintática que a oração 

 

(A) “O homem vivia tranquilo.” (v.1). 

(B) O homem vai ao vizinho” (v.17). 

(C)  “Mesmo que seja com “s”’ (v.33). 

(D) “que seja com “z”. (v.34). 
 

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das 
alternativas apresenta erro, levando-se em 
consideração a gramática padrão. Marque-a:  

 

(A) “Telefona à Academia” (v.10). 

(B) “Prefiro que seja com “z” (v.34). 

(C) “A faca será juiz” (v.36). 

(D) “Ele vai no dicionário” (v.8). 
 

07) Com referência aos mecanismos linguísticos 
usados no texto, é correto afirmar: 

 

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se 
transposto para antes do verbo “vivia” altera o 
significado da oração. 

(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo. 

(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação 
certa. 

(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de 
vista formal, dispensa a vírgula antes da 
conjunção “mas”. 

 

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração. 
 

(A) “explicativa”. 

(B) “concessiva” 

(C) “conclusiva” 

(D) “comparativa 
 

09) A alternativa em que o emprego do recurso 
linguístico que aparece nesse texto está 
devidamente explicado é a 

 

(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1) 
expressa uma ação concluída no passado. 

(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20) exerce a 
função de vocativo. 

(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20) 
pertence à mesma classe morfológica de “belo”, 
(v.3). 

(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)  
expressa ideia de conclusão. 

 

10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado 
verbo-nominal. 

 

(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1). 

(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício” 
(v.20/21). 

(C) “...mas é com “z” (v.16). 

(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra 
Brasil” (v.14/15). 
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11) O Pacto pela Vida está constituído por um 

conjunto de compromissos sanitários, expressos 

em objetivos de processos e resultados e 

derivados da análise da situação de saúde do 

País e das prioridades definidas pelos governos 

federal, estaduais e municipais. Não constitui um 

de seus objetivos: 
 

(A) Contribuir para a redução da mortalidade por 

câncer de próstata. 

(B) Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da 

Família como modelo de atenção básica à saúde 

e como centro ordenador das redes de atenção à 

saúde do SUS. 

(C) Implantar a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa, buscando a atenção integral. 

(D) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, 

infantil por doença diarreica e por pneumonias. 
 

12) Compete à direção municipal do Sistema de 

Saúde (SUS): 

 

(A) Identificar estabelecimentos hospitalares de 

referência e gerir sistemas públicos de alta 

complexidade, de referência estadual e regional. 

(B) Promover articulação com os órgãos 

educacionais e de fiscalização do exercício 

profissional, bem como com entidades 

representativas de formação de recursos 

humanos na área de saúde 

(C) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos 

serviços privados de saúde. 

(D) Em caráter suplementar, formular, executar, 

acompanhar e avaliar a política de insumos e 

equipamentos para a saúde. 

 

13) Sobre o financiamento do Sistema Único de 

Saúde (SUS), é incorreto afirmar que: 
 

(A) As receitas geradas no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS) serão creditadas diretamente 

em contas especiais, movimentadas pela sua 

direção, na esfera de poder onde forem 

arrecadadas. 

(B) Os recursos financeiros do Sistema Único de 

Saúde (SUS) serão depositados em conta 

especial, em cada esfera de sua atuação, e 

movimentados sob fiscalização das Secretarias 

Municipais de Saúde. 

 

 

 

(C) As atividades de pesquisa e desenvolvimento 

científico e tecnológico em saúde serão co-

financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

pelas universidades e pelo orçamento fiscal, 

além de recursos de instituições de fomento e 

financiamento ou de origem externa e receita 

própria das instituições executoras. 

(D) O orçamento da seguridade social destinará ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a 

receita estimada, os recursos necessários à 

realização de suas finalidades, previstos em 

proposta elaborada pela sua direção nacional, 

com a participação dos órgãos da Previdência 

Social e da Assistência Social, tendo em vista as 

metas e prioridades estabelecidas na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. 

 

14) O Sistema Único de Saúde (SUS), contará, em 

cada esfera de governo, sem prejuízo das 

funções do Poder Legislativo, com as seguintes 

instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e 

Conselho de Saúde. 

 

Sobre estas instâncias colegiadas, é incorreto afirmar 

que: 

(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 

quatro anos. 

(B) Os Conselhos de Saúde devem avaliar a 

situação de saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes. 

(C) A representação dos usuários nos Conselhos de 

Saúde e Conferências será paritária em relação 

ao conjunto dos demais segmentos. 

(D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems) terão 

representação no Conselho Nacional de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                           QUESTÕES DE 11 A 15 
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15) São disposições constitucionais acerca do 

Sistema Único de Saúde, exceto: 
 

(A) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de 

outras atribuições, executar as ações de 

vigilância sanitária e epidemiológica, bem como 

as de saúde do trabalhador. 

(B) É vedada a participação direta ou indireta de 

empresas ou capitais estrangeiros na assistência 

à saúde no País, salvo nos casos previstos em 

lei. 

(C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação. 

(D) As instituições privadas poderão participar de 

forma suplementar do Sistema Único de Saúde, 

segundo diretrizes deste. 

 

 

 

 

 

 

16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas 

estrofes dois versos de um poeta e professor 

nascido em Caxias no Maranhão. Que versos 

são esses? 
 

(A) “Gigante pela própria natureza, És belo, és forte, 

impávido colosso” 

(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido, A 

imagem do Cruzeiro resplandece” 

(C) “Nossos bosques têm mais vida, Nossa vida em 

teu seio mais amores.” 

(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao 

som do mar e à luz do céu profundo” 

 

17)  Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é 

correto afirmar que: 

(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes 

aldeias dos índios Timbiras e Gamelas. 

(B) Está situada na meso-região do leste 

maranhense e na micro-região de Porto Franco. 

 

 

 

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de 

05 de julho de 1836, fora elevado à categoria de 

cidade com a denominação de Caxias. 

(D) Geograficamente, em relação ao território 

nacional, o município de Caxias está localizado 

na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte 

Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão. 

 

18) Dom Manoel Joaquim da Silveira, denominou 

Caxias com qual título? 

 

(A) Freguesia das Aldeias Altas 

(B) Arraial das Aldeias Altas 

(C) Vila de Caxias 

(D) A Princesa do Sertão Maranhense 

 

19) O poder político executivo em Caxias é 

representado por qual(is) órgão(s)? 

 

(A) Câmara Municipal 

(B) Tribunal de Justiça 

(C) Controlador e Procuradoria Geral 

(D) Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. 

 

20)  Na Bandeira Nacional Brasileira, há a insígnia no 

centro extraída do Lema Positivista escrito pelo 

seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e 

Progresso”. Qual o nome desse idealizador e 

filósofo? 

 

(A) Raimundo Teixeira Mendes 

(B) Joaquim Vespasiano Ramos 

(C) Antônio Gonçalves Dias 

(D) Henrique Maximiano Coelho Neto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS                                   

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Analise o gráfico abaixo e as afirmativas a seguir 

sobre a saúde bucal coletiva no Brasil: 

 
Fonte: Google Imagens 

 

I. A experiência de cárie dentária no Brasil reduziu 

aos 12 anos e aumentou nos adultos. 

II. O CPO-D na população de 12 anos sofreu um 

declínio a partir da década de 80 no Brasil. 

III. A fluoretação de águas no Brasil relaciona-se com 

o início do declínio na experiência de cárie dentária 

no país, pois passou a fluoretação da água de 

abastecimento público passou a ser lei federal em 

1975. 

IV. Uso de dentifrício com baixa concentração de flúor 

foi a medida de saúde coletiva que promoveu uma 

queda nos valores de CPO-D aos 12 anos no 

Brasil. 

 

A partir da interpretação do gráfico associado ao 

conhecimento prévio sobre ações de saúde bucal 

coletiva no Brasil, responda: Quais afirmativas acima 

são CORRETAS? 

(A) I e II.  

(B) II e III. 

(C) III e IV. 

(D) II e IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22) Promover saúde ou utilizar medidas preventivas 

significa prevenir a ocorrência ou a evolução da 

doença, a partir do entendimento de sua História 

Natural. Logo, níveis de prevenção são as 

barreiras que interpomos nas diversas etapas do 

ciclo evolutivo de uma determinada doença. São 

consideradas ações de saúde bucal coletiva 

específicas para a doença cárie dentro do 2° 

Nível de Prevenção e Proteção Específica, de 

acordo com Leavell & Clark, EXCETO: 
 

(A) Fluoretação das águas de abastecimento 

público. 

(B) Orientação da população quanto ao uso de pasta 

de dente fluoretada. 

(C) Orientação para redução do consumo de uma 

dieta cariogênica. 

(D) Restaurações de dentes cariados. 

 

23)  Biossegurança em Odontologia é o conjunto de 

procedimentos adaptados no consultório com o 

objetivo de dar proteção e segurança ao 

paciente, ao profissional e sua equipe (Lima, 

Minholo & Ito). O único meio de prevenir a 

transmissão de doenças é o emprego de 

medidas de controle de infecção como 

equipamento de proteção individual (EPI), 

esterilização do instrumental, desinfecção do 

equipamento e ambiente, anti-sepsia da boca do 

paciente. São essenciais a padronização e 

manutenção das medidas de biossegurança 

como forma eficaz de redução de risco 

ocupacional, de infecção cruzada e transmissão 

de doenças infecciosas. 
 

Analise os itens abaixo: 

I. Uso de luvas de procedimentos e luvas para 

limpeza. 

II. Uso de óculos de proteção. 

III. Imunização contra Hepatite B. 

IV. Uso de campos estéreis para montagem de 

mesa para procedimentos críticos. 
 

Quais itens acima fazem parte de medidas de 

proteção individual do cirurgião dentista: 

(A) I e II. 

(B) II e IV. 

(C) I, II e III. 

(D) I, II e IV. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES DE 21 A 40 
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24) Fazem parte da Biossegurança na Odontologia o 

uso de materiais estéreis ou que passaram por 

algum processo de descontaminação 

dependendo da classificação do artigo a ser 

usado (crítico, semi-crítico e não crítico). 

 

Analise as colunas abaixo a respeito dos métodos de 

preparo dos materiais e métodos de esterilização. 

 

1. Assepsia  (  )  é o conjunto de medidas 

adotadas para 

impedir que 

determinado meio 

seja contaminado. 

2. Limpeza 

   

 

(  ) é a remoção da sujidade 

de qualquer 

superfície, reduzindo 

o número de 

microrganismos 

presentes. Esse 

procedimento deve 

obrigatoriamente ser 

realizado antes da 

desinfecção e/ou 

esterilização 

3. Desinfecção  

 

(  ) é um processo que 

elimina 

microrganismos 

patogênicos de seres 

inanimados, sem 

atingir  

necessariamente os 

esporos. Pode ser de 

alto nível, 

intermediário ou 

baixo. 

4. Esterilização (  ) é um processo que 

elimina todos os 

microrganismos: 

esporos, bactérias, 

fungos e protozoários. 

Os meios de 

esterilização podem 

ser físicos ou 

químicos. 

. 

Associe as colunas. Qual a ordem CORRETA da 

associação? 

(A) 1, 2, 3 e 4.  

(B) 4, 3, 2 e 1.  

(C) 3, 4, 1 e 2. 

(D) 2, 4, 3 e 1. 

25) Analise a afirmativa sobre uma anomalia 

dentária: 

 

É uma anomalia do desenvolvimento e ocorre por 

ingestão prolongada de flúor durante o período de 

formação dos dentes e da maturação do esmalte. É 

caracterizada por aumento da porosidade do esmalte, 

fazendo com que este pareça opaco. 

A partir da afirmativa acima é possível afirmar que a 

anomalia dentária descrita é: 

 

(A) Hipoplasia de esmalte por trauma. 

(B) Dente poroso devido a intoxicação aguda por 

flúor. 

(C) Fluorose. 

(D) Amelogênese imperfeita. 

 

26) A fluorose dentária é dividida em seis categorias 

segundo o índice de Dean, como base de 

diagnóstico amplamente utilizado e 

recomendado pela OMS (1999).  

 

Observe as colunas abaixo sobre as categorias para 

definição de fluorose dentária. 

 

0. Normal (  ) O esmalte revela 

pequenas alterações 

de translucidez. 

Desde algumas 

partículas brancas até 

eventuais manchas 

brancas.  

1. Questionável  (  ) Pequenas manchas 

brancas e opacas 

espalhadas 

irregularmente no 

dente, envolvem não 

mais que 25% de sua 

superfície total.  

2. Muito Leve (  ) A superfície do esmalte 

está lisa, lustrosa e, 

geralmente, de cor 

branca cremosa 

pálida. 

3. Leve (  ) Manchas brancas mais 

extensas, porém não 

ultrapassam 50% da 

superfície total do 

dente. 
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4. Moderada  (  ) Manchas brancas em 

quase 100% da 

superfície dentária, o 

desgaste é observado 

junto à pequenas 

manchas 

acastanhadas. 

5. Severa (  ) Toda superfície do 

esmalte 

comprometida por 

mancha, grande 

desgaste e manchas 

acastanhadas 

envolvem boa parte 

do elemento dental. 

 

Associe as colunas. Qual a ordem CORRETA da 

associação? 

(A) 0, 1, 2, 3, 4 e 5. 

(B) 1, 2, 3, 4, 5 e 0. 

(C) 1, 2, 0, 3, 4 e 5. 

(D) 2, 3, 5, 4, 0 e 1. 

 

27) A dose certa é que diferencia um veneno de um 

remédio. O fluoreto não é exceção a esta 

observação histórica. Quando ingerido em 

quantidades de 1 a 3 mg/dia, como seria o caso 

em comunidades com fluoração ótima, é 

perfeitamente seguro. Entretanto, uma dose de 5 

a 10 g de fluoreto de sódio (aproximadamente 

2,5 a 5 g de fluoreto) é uma dose fatal para o 

adulto, e quantidade menores são letais para as 

crianças. Foram relatados incidentes de 

envenenamento agudo pelo fluoreto em 

decorrência de acidentes industriais, inalação de 

substâncias usadas em fumigações, ingeridas de 

inseticidas domiciliares contendo fluoreto ou 

tentativa deliberada de suicídio. Qual seria a 

manifestação de intoxicação aguda por flúor e 

uma medida correta de tratamento precoce? 

 

(A) Vômito; Para impedir a absorção sistêmica 

adicional de fluoreto pode-se optar pela 

lavagem gástrica com líquido contendo cálcio.  

(B) Diarreia; Para impedir a absorção sistêmica 

adicional de fluoreto pode-se optar pela 

lavagem gástrica com líquido contendo ferro. 

(C) Hipercalcemia; Monitoração cardiopulmonar. 

(D) Hipertensão progressiva; Administração oral de 

leite.   

 

28) Paciente de 7 anos de idade, melanoderma, 

gênero masculino, comparece ao consultório 

odontológico na companhia de sua mãe. A 

queixa principal é que os dentes anteriores 

superiores esfoliaram e os permanentes não 

nasceram. Além disso agora apareceu uma lesão 

elevada e roxa na região desses dentes.  

 

No exame clínico observa-se a seguinte imagem: 

 
Fonte: Google Imagens 

Qual o diagnóstico para o caso descrito acima? 

(A) Cisto de erupção. 

(B) Mucocele. 

(C) Hiperplasia gengival dilantínica. 

(D) Gengivite hemorrágica. 

 

29) Analise a afirmativa abaixo sobre uma técnica 

muito usada em Odontopediatria: 

 

O ______________ surgiu com a intenção de 

restaurar dentes cariados em locais onde o 

tratamento convencional não era possível. No Brasil, 

a técnica é sugerida nos cadernos do SUS para 

escolares e em locais de difícil acesso. É uma técnica 

de amplo alcance social, reduzindo tempo de cadeira, 

endodontias e exodontias, de fácil aplicação tanto em 

consultório como em locais sem equipamentos. Suas 

limitações são o tamanho e retenção da cavidade, 

qualidade do material restaurador e, principalmente, a 

baixa aceitação da técnica por parte do profissional e 

comunidade. O material restaurador usado para essa 

técnica é o ________________. 

 

As palavras que completam corretamente as lacunas 

são: 

(A) Capeamento pulpar direto; amálgama. 

(B) Capeamento pulpar indireto; hidróxido de cálcio. 

(C) Tratamento restaurador atraumático; ionômero 

de vidro. 

(D) Tratamento expectante; cimento de óxido de 

zinco. 
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30)  Os cimentos de ionômeros de vidro são 

materiais usados de forma frequente na 

odontopediatria. Eles apresentam algumas 

características que os tornam materiais de 

escolha em algumas situações. Os cimentos de 

ionômero de vidro (GICs--glass-ionomer 

cements) são materiais restauradores que 

consistem de um pó e um líquido os quais são 

misturados, produzindo uma massa plástica que 

subsequentemente se torna rígida. Quais são as 

duas principais características dos cimentos de 

ionômero de vidro convencional que os tornaram 

aceitáveis para a prática odontológica? 

 

(A) Capacidade de se unir à dentina e a de liberar 

fluoretos através do vidro presente em sua 

composição. 

(B) Capacidade de suportar forças mastigatórias 

intensas e estéticas superior aos demais 

materiais restauradores. 

(C) Capacidade de escultura e resistência ao 

desgaste. 

(D) Capacidade de alteração de cor e necessidade 

de preparos com paredes com retentividade. 

 

31) O conceito de cárie dentária foi modificado por 

pesquisadores em Odontologia Restauradora e 

Cariologia. Marque a alternativa que possui essa 

nova definição: 

 

(A) Doença infectocontagiosa causada pela 

interação dos fatores determinantes que 

desmineralizam o dente até formar macroporos. 

(B) Doença causada por diversos fatores onde a 

saliva tem um papel primordial no combate 

contra a ação dos ácidos. 

(C) Doença biofilme-açúcar dependente que produz 

uma destruição progressiva na parte mineral do 

dente. 

(D) Doença infectocontagiosa causada pelos 

microrganismos da família Streptococos e que 

desmineraliza o dente progressivamente. 

   

32) Os anestésicos locais, quando injetados nos 

tecidos vivos, produzem vasodilatação em 

variados níveis. Os vasoconstritores associados 

a anestésicos locais oferecem as seguintes 

vantagens: 

 

(A) Vasoconstrição e diminuição da absorção das 

bases livres. 

(B) Vasoconstrição e diminui a duração do efeito 

anestésico. 

(C) Vasoconstrição e aumento da duração do efeito 

do anestésico. 

(D) Vasoconstrição, aumento da duração do efeito 

do anestésico e diminui a velocidade de 

absorção. 
 

33) No processo de fotopolimerização de resinas 

fotoativadas acontece uma sensibilização do 

material pela luz. Em relação à fotopolimerização 

assinale a alternativa incorreta: 
 

(A) A maior vantagem das resinas fotoativadas 

comparadas com as resinas quimicamente 

ativadas é o tempo de trabalho controlável.  

(B) A molécula fotossensível deve absorver a luz 

para conseguir iniciar a fotopolimerização, o 

cumprimento de onda deve estar entre 200 a 300 

nanómetros. 

(C) A molécula fotossensível que absorve a luz para 

iniciar o processo de fotopolimerzação se 

denomina canforoquinona. 

(D) A técnica mais indicada para as resinas 

fotoativadas é a chamada de técnica incremental, 

pois ela diminui o estresse das paredes cavitárias 

durante a fotolopolimerização.  

 

34) A polpa dentária é um tecido conjuntivo frouxo, 

ela está constituída por células e uma matriz 

extracelular. O componente celular da polpa é 

variado. Quais são as células de defesa e de 

estrutura majoritariamente encontradas na polpa. 
 

(A) Macrófagos e fibroblastos.   

(B) Mesenquimais e fibroblasto.   

(C) Odontoloblastos e fibroblastos. 

(D) Linfócitos T e fibroblastos.   

 

35) A responsabilidade de detectar necessidades, 

providenciar os encaminhamentos requeridos 

em cada caso e monitorar a evolução da 

reabilitação, bem como acompanhar e manter a 

reabilitação no período pós-tratamento se 

denomina “Ampliação e Qualificação da Atenção 

Básica”. Marque a alternativa que tenha uma das 

ações dela: 
 

(A) Prevenção e detecção de cárie dentária.  

(B) Prevenção e promoção de doença periodontal. 

(C) Prevenção e promoção de programas em saúde 

bucal. 

(D) Prevenção e controle do câncer bucal.  
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36) A ciência que estuda quantitativamente a 

distribuição dos fenômenos de saúde/doença, e 

seus fatores condicionantes e determinantes, 

nas populações humanas recebe o nome de 

“Epidemiologia”. A definição “medida de 

frequência de ocorrência de quantas pessoas 

estão doentes em um determinado lugar e 

época” corresponde a: 

 

(A) Morbidade.  

(B) Incidência. 

(C) Prevalência. 

(D) Especificidade.  

 

37) O Cimento Ionômero de Vidro (CIV) possui duas 

classificações de acordo com a sua indicação e 

composição química. De acordo com a sua 

composição dos CIV, marque a alternativa que 

não corresponde a essa classificação: 

 

(A) CIV convencional. 

(B) CIV anidro.  

(C) CIV reforçado com hidroxiapatita. 

(D) CIV reforçado com metais. 

 

38) A American Dental Association exige 

especificações mínimas para que um dentifrício 

seja considerado eficiente na prevenção de cárie. 

Com base nisso, a concentração de flúor nos 

dentifrícios situa-se entre os valores de: 

 

(A) 500 e 800 ppmF–. 

(B) 800 e 900 ppmF–. 

(C) 1.000 e 1.500 ppmF– . 

(D) 1.700 e 1.900 ppmF–. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39) Atualmente o uso de bifosfonatos tem sido 

motivo de diversas opiniões e posturas clinicas 

no consultório odontológico. Eles são 

medicamentos que alteram o metabolismo ósseo 

e têm uma importante função no tratamento de 

desordens ósseos associado à disseminação de 

neoplasias malignas. Quando devemos 

considerar que um paciente que usa bifosfonatos 

está contraindicado para colocação de implantes 

dentários: 

 

(A) O fato de usar bifosfonatos já implica a 

contraindicação de colocação de implantes. 

(B) Uso de bifosfonatos por via oral. 

(C) Uso de bifosfonatos por via intravenosa em um 

esquema de dosagem frequente. 

(D) Uso de bifosfonatos por via parenteral em 

dosagem determinada. 

 

40) A indicação de capeamento pulpar direto com 

Hidróxido de cálcio p.a. é uma alternativa válida 

para conservar a vitalidade da polpa. Após 

realização dessa técnica acontecem os 

fenómenos biológicos a seguir, exceto: 

 

(A) O hidróxido de cálcio produz necrose superficial 

por coagulação na polpa. 

(B) O hidróxido de Ca em contato com a polpa sofre 

uma dissociação iônica: íons hidroxila e íons 

cálcio. 

(C) Os íons cálcio são os responsáveis da atividade 

antimicrobiana. 

(D) As células mesenquimais indiferenciadas vão se 

diferenciar em células like odontoblasts. 

 

 

 

 


