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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

ODONTÓLOGO PSB 

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) Qual o fator C de uma restauração oclusal em 

resina? 

 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

 

22) Substância que adicionada a resina composta tem 

por finalidade diminuir sua viscosidade e aumentar 

sua fluidez: 

 

A) Bis-GMA 

B) UDMA 

C) EDMA 

D) hidroquinona 

 

23) Característica de acesso endodôntico para molares 

superiores: 

 

A) Forma triangular com base voltada para incisal. 

B) Forma ovoide com maior dimensão no sentido 

vestíbulo-palatino. 

C) Triangular de base voltada para vestibular. 

D) Triangular ou trapezoidal de base voltada para 

mesial. 

 

24) Sobre as ramificações pulpares assinale a que sai do 

canal principal, segue um trajeto dentinário e retorna 

ao canal principal: 

 

A) canal adventício. 

B) canal reticular. 

C) canal colateral. 

D) canal recorrente. 

 

25) Célula mais numerosa da polpa, responsável pela 

síntese de colágeno tipo I e III e pela renovação de 

colágeno na polpa: 

 

A) fibroblasto 

B) odontoblasto 

C) linfócitos 

D) macrófagos 

 

26) Reagudização da lesão crônica preexistente, 

presença de radiotransparência apical com resposta 

inflamatória aguda superposta são características de: 

 

A) flare-ups 

B) abscesso fênix 

C) celulite 

D) osteomielite crônica 

 

27) Paciente chega ao consultório com dor intolerável, 

constante, pulsátil, aliviada pelo frio e exacerbada ao 

se deitar. Qual diagnóstico mais provável? 

 

A) pulpite aguda serosa. 

B) pulpite aguda purulenta. 

C) pulpite crônica ulcerativa. 

D) pulpite crônica hiperplásica. 

 

28) Assinale o grampo sem asa indicado para molares 

com pouca retenção: 

 

A) 200 

B) W8A 

C) 14 

D) 4A 

 

29) Na técnica da bissetriz, quando a angulação vertical 

estiver aumentada, a radiografia consequentemente 

ficará: 

 

A) alongada 

B) encurtada 

C) sobreposta 

D) real 

 

30) Assinale a concentração de Hipoclorito de sódio 

encontrada na solução de Dakin: 

 

A) 0,5% 

B) 1,0% 

C) 2,5% 

D) 4,6% 

 

31) Radiografia intrabucal que abrange a região de 

maxila ou mandíbula total ou parcial, indicada para 

estudo e pesquisa de fraturas, raízes residuais, 

elementos supranumerários, fendas palatinas: 

 

A) radiografia periapical 

B) radiografia interproximal 

C) radiografia oclusal 

D) radiografia panorâmica 

 

32) Sinal clínico mais evidente de que o dente está 

sofrendo trauma oclusal é: 

 

A) bolsa intraóssea 

B) mobilidade 

C) aumento do trabeculado ósseo 

D) aumento do espaço pericementário 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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33) Para um preparo de coroa total, a técnica mais 

conservadora é de: 

 

A) uma coroa metálica 

B) uma coroa metaloplástica 

C) uma coroa cerâmica pura 

D) uma coroa metalocerâmica 

 

34) É a área onde se alojam os apoios das próteses 

parciais removíveis: 

 

A) sela 

B) base 

C) nicho 

D) grampo 

 

35) Resina Composta indicada tanto para dente anterior 

quanto posterior, EXCETO: 

 

A) resina híbrida 

B) resina microhíbrida 

C) resina nanohíbrida 

D) resina nanométrica 

 

36) Alteração da polpa frequentemente encontrada em 

idosos durante o exame radiográfico: 

 

A) dens in dente 

B) esclerose pulpar 

C) apicificação 

D) rizogênese incompleta 

 

37) De acordo com o modelo de Leavell e Clark, em qual 

nível de prevenção se enquadra a fluoretação das 

águas de abastecimento: 

 

A) primário 

B) secundário 

C) terciário 

D) quaternário 

 

38) Identificação de lesões pré-malignas ou iniciais de 

câncer oral enquadram-se em qual nível de 

prevenção? 

 

A) promoção de saúde 

B) proteção específica 

C) diagnóstico precoce e tratamento imediato 

D) limitação ao dano 

39) Assinale o CPO-D de um paciente adulto que possui 

4 dentes ausentes, 3 restaurados, 2 com cárie 

radicular e 1 com cárie proximal: 

 

A) 10 

B) 9 

C) 8 

D) 6 

 

40) Das substâncias citadas abaixo qual está presente 

tanto no revelador como no fixador: 

 

A) cloreto de alumínio 

B) hidroquinona 

C) ácido acético 

D) sulfito de sódio 

 

41) Sobre a técnica de anestesia pterigomandibular no 

método direto, qual a posição da agulha/seringa para 

se alcançar os ramos nervosos a serem bloqueados: 

 

A) Posição da seringa entre os molares do lado oposto 

e agulha introduzida na região acima dos pré-

molares. 

B) Posição da seringa entre os pré-molares do lado 

oposto e agulha introduzida na região do terceiro 

molar. 

C) Posição da seringa entre os pré-molares do lado 

oposto e agulha introduzida na região da fossa 

retromolar. 

D) Posição da seringa exatamente sobre o primeiro 

molar do lado oposto e agulha introduzida 

exatamente sobre a linha oclusal do primeiro molar. 

 

42) Tendo em vista as doses máximas de anestésico que 

podem ser utilizadas em um paciente adulto, em um 

paciente com 73Kg, qual seria a dose máxima de 

lidocaína 2% a ser utilizada? 

 

A) 12 tubetes; 

B) 9 tubetes; 

C) 7 tubetes; 

D) 4 tubetes; 

 

43) Sobre os microorganismos formadores da cárie além 

do Streptococcus Mutans, quais outros estão 

relacionados à mesma. Assinale a alternativa correta: 

 

A) Actinomyces viscosus; Lactobacillus acidophilus; 

Lactobacillus casei; 

B) Treponema sp; Campylobacter rectus; Eubacterium 

sp; 

C) Actinobacillus actinomycetemcomitans; Candida sp; 

Campylobacter rectus; 

D) Lactobacillus casei; Eikenella corrodens; Bastonetes 

entéricos; 
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44) Para realização de exodontias de pré-molares 

inferiores, qual o fórceps ais indicado e o 

posicionamento mais adequado do cirurgião, quando 

da realização da cirurgia em pé: 
 

A) 151, ângulo aproximado de 90° entre o braço e o 

cotovelo, plano oclusal a 60° com solo. 

B) 17, ângulo aproximado de 120° entre o braço e o 

cotovelo, plano oclusal paralelo ao solo. 

C) 150, ângulo aproximado de 60° entre o braço e o 

cotovelo, plano oclusal perpendicular ao solo. 

D) 151, ângulo aproximado de 120° entre o braço e o 

cotovelo, plano oclusal paralelo ao solo. 

 

45) Os preparos cavitários para restaurações em resina 

composta em superfícies oclusais de dentes 

posteriores devem apresentar as seguintes 

características: 
 

A) Ser única, apenas em esmalte e com ângulo cavo-

superficial em bisel; 

B) Ser única ou múltipla, parte em esmalte e parte em 

dentina e com ângulo cavo superficial nítido e sem 

bisel; 

C) Ser única com profundidade maior ou igual à largura 

e ângulo cavo superficial com bisel; 

D) Ser única ou múltipla com profundidade maior ou 

igual à largura e ângulo cavo superficial nítido e sem 

bisel; 

 

46) Dentre as diversas técnicas de escovação que o 

cirurgião dentista pode instruir seu paciente, qual a 

técnica mais indicada para crianças em idade 

escolar: 
 

A) Técnica de Bass; 

B) Técnica de Fones; 

C) Técnica de Stilman modificada; 

D) Técnica de Stilman; 

 

47) O quadro clínico mais comumente relatado pelo 

paciente quando de uma pulpite irreversível em 

estágio mais avançado é: 

 

A) Dor espontânea intensa, aliviada com líquidos 

quentes. 

B) Dor provocada intensa quando da mastigação; 

C) Dor espontânea intensa, aliviada com líquidos frios; 

D) Dor provocada pouco intensa e de curta duração; 

 

48) Sobre a gengivite ulcerativa necrosante agura 

(GUNA), assinale a alternativa que não contém um 

de seus sinais clássicos: 
 

A) tecido gengival avermelhado. 

B) áreas de necrose gengival. 

C) presença de pseudomembranas sobrepostas à 

gengiva. 

D) papilas com a topografia interdenal normal. 

49) Sobre analgésicos para uso em Odontologia, 

assinale aquele que pode provocar síndrome de 

Reye: 
 

A) paracetamol 

B) dipirona 

C) ácido acetilsalicílico 

D) codeína 

 

50) Os cimentos de ionômero de vidro, reforçados por 

componentes resinosos, apresentam algumas 

vantagens em relação aos ionômeros convencionais, 

EXCETO. 
 

A) menor influência de ganho ou perda de água pela 

matriz. 

B) melhor estética inicial. 

C) maior contração de polimerização. 

D) maior resistência total. 

 

51) Resinas compostas e os sistemas adesivos são na 

atualidade os materiais mais utilizados na 

Odontologia, a esse respeito assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

A) As resinas devem ser inseridas em incrementos no 

preparo e estes polimerizados conjuntamente ao final 

de uma só vez. 

B) As resinas compostas de micropartículas apresentam 

melhor resistência à compressão do que as resinas 

convencionais. 

C) As resinas fotoativadas permitem uma melhor 

reconstrução anatômica do que as quimicamente 

ativadas. 

D) A velocidade de polimerização das resinas 

fotoativadas é maior do que a das resinas 

quimicamente ativadas. 

 

52) A legislação que rege os prontuários médico-

odontológicos determinas que os mesmos devem 

apresentar obrigatoriamente todos os itens citados 

abaixo, EXCETO: 
 

A) Cabeçalho com nome do profissional ou clínica. 

B) Endereço do local profissional relacionado. 

C) Titulação completa do profissional. 

D) Inscrição profissional do estabelecimento no 

cabeçalho quando existir. 

 

53) Paciente do sexo masculino, com 37 anos de idade, 

ao exame clínico apresentou uma lesão em mucosa 

oral caracterizada como uma pequena área de 

elevação superficial, circunscrita, variando de 

coloração, trata-se de uma: 
 

A) úlcera 

B) pápula 

C) mácula 

D) schwannomma 
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54) No ambiente do consultório dentário, além dos 

instrumentais, existem outros tipos de metais que 

não podem ser autoclavados, sendo assim qual o 

melhor produto para a desinfecção destes metais? 

 

A) solução de álcool a 92,5% 

B) solução de álcool a 50% 

C) glutaraldeído a 2% 

D) desinfetante comum 

 

55) Dentre as diversas técnicas radiográficas assinale a 

mais indicada na detecção de lesões de cárie: 

 

A) periapical 

B) oclusal 

C) Bitewing ou interproximal 

D) Periapical com ângulo paralelo alterado em 60° 

 

56) Algumas alterações gengivais podem ser causadas 

por fatores sistêmicos que não a presença de placa, 

como por exemplo, o uso de certas drogas. Assinale 

a alternativa que apresenta exemplos dessas drogas: 

 

A) amoxicilina e cefalosporina; 

B) ciclosporina e metronidazol; 

C) azitromicina e fenitonina; 

D) fenitonina e ciclosporina; 

 

57) A profilaxia antibiótica é um recurso indispensável 

quando do atendimento cirúrgico e/ou periodontal de 

pacientes transplantados ou imunosuprimidos, qual o 

protocolo a ser seguido em pacientes alérgicos à 

penicilina: 

 

A) 1gr de amoxicilina uma hora antes da consulta. 

B) 600mg de clindamicina uma hora antes da consulta. 

C) 1gr de cefalexina uma hora antes da consulta. 

D) 250mg de azitromicina uma hora antes da consulta.  

 

58) A respeito da periodontite necrosante é correto 

afirmar: 

 

A) É caracterizada pela ulceração e necrose das 

margens gengivais e da papila. 

B) A presença de bolsas periodontais profundas é 

frequente. 

C) Apesar de agressiva não apresenta perdas ósseas 

ao exame radiográfico. 

D) A maior prevalência dessa doença são pacientes 

acima de 50 anos. 

59) Após casos de traumatismos dentários a contenção 

dentária está indicada, quando de um trauma com 

danos aos tecidos periodontais. Assinale a alternativa 

correta: 

 

A) Em casos de uma ruptura simples do ligamento 

periodontal, a contenção rígida oferece condições 

ideais para o reparo dos tecidos. 

B) A contenção semirrígida auxilia e fornece condições 

para o reparo do ligamento periodintal. 

C) A contenção rígida acelera o processo de 

vascularização, motivo pelo qual deve ser indicada. 

D) Em casos de luxação lateral deve ser realizada 

contenção semirrígida por 7 dias. 

 

60) Nos casos de restaurações interproximais ou 

proximais é indispensável o uso de matrizes e 

cunhas, no entanto essas devem apresentar os 

seguintes requisitos EXCETO: 

 

A) Facilitar o posicionamento e remoção; 

B) Favorecer o contorno dentário e ponto de contato; 

C) Auxiliar na recuperação da forma anatômica 

adequada; 

D) Ser flexível durante a condensação do material 

restaurador; 

 

 


