ESTADO DO PIAUÍ

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

DENTISTA PSB
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

02- A prova terá duração de 3 (três horas).

D

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 Teste Seletivo 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 Teste 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 Teste Seletivo.
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) 3303-3146
E-mail: ima.seletivofloriano@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

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

AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1

Um site de relacionamentos acaba de anunciar a criação de um serviço que pode muito bem ser

2

tratado como inaceitável: colocar à disposição de pessoas interessadas em ter um filho um cadastro de

3

doadores de esperma e de óvulo considerados bonitos. O objetivo, segundo os organizadores, é

4

oferecer aos casais o que eles acreditam ser a possibilidade de ter um filho mais belo.

5

Os inventores da ideia são os criadores da rede social Beautiful People. Ela só aceita como

6

membro quem for classificado como bonito. O candidato a participar deve ser aprovado em uma

7

votação feita pelos integrantes. Mas não basta passar por essa primeira porta. Quem se descuida da

8

aparência corre o risco de ser expulso. Foi o que aconteceu no começo deste ano, quando cerca de

9

cinco mil pessoas foram excluídas com o argumento de que tinham ganhado quilos a mais. Hoje, a rede

10

conta com cerca de 600 mil integrantes do mundo todo.

11

E são esses indivíduos que o site disponibiliza como possíveis doadores. Aqueles que se

12

dispõem a doar seu material genético podem ser encontrados no grupo Beautiful Baby Service, um

13

fórum aberto dentro do site. O problema é que, numa sociedade que já viveu episódios hediondos como

14

o Holocausto, ofertar um critério de seleção baseado na beleza dá arrepios. “É uma iniciativa

15

inaceitável, que lembra a eugenia”, diz Salmo Raskin, presidente da Sociedade Brasileira de Genética

16

Médica. De fato, o anúncio do serviço remete, perigosamente, a uma tentativa de colocar em prática a

17

teoria que prega o aperfeiçoamento da espécie humana por meio da seleção genética, em busca de uma

18

civilização perfeita. Os responsáveis pelo site, claro, defendem-se das críticas. “Não queremos

19

estabelecer a escolha pela beleza, mas apenas abrir nossa base, de pessoas brilhantes, como potenciais

20

doadoras”, disse à ISTOÉ Laura Hind, porta-voz da rede.

21

Segundo Greg Hodge, diretor do Beautiful People, a iniciativa surgiu por causa de insistentes

22

pedidos. “Todos os pais gostariam que seus filhos fossem abençoados com vários atributos, sendo que

23

um dos mais procurados é a beleza. Imagine a demanda para um website cujos membros se parecem

24

com Brad Pitt, George Clooney e Angelina Jolie”, disse.

25

No início, o serviço seria ofertado apenas aos membros da rede. Mas, no que consideraram um

26

gesto de generosidade, os responsáveis resolveram abri-lo a qualquer interessado. “Não tínhamos

27

certeza se o estenderíamos a pessoas que não fossem bonitas”, contou Robert Hintze, um dos
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28

fundadores do site. “Mas todos, inclusive os feios, gostariam de colocar filhos bonitos no mundo, e não

29

podemos ser egoístas com o nosso pool de genes de pessoas atraentes.”

30

A atitude, no entanto, carece de conhecimento. Qualquer indivíduo sabe que a presença de um

31

pai e de uma mãe bonitos não é garantia de que a criança terá os traços harmônicos. Hoje se sabe,

32

inclusive, que é muito difícil prever até mesmo a chance de o bebê herdar características pontuais

33

vinculadas à aparência, como a cor dos olhos e dos cabelos. “Atualmente, temos a informação de que

34

diversos genes estão associados a essas características”, explica Raskin. “Por isso, é muito simplista

35

dizer que determinado casal apresenta essa ou aquela probabilidade de ter um filho com olhos claros,

36

por exemplo.”

37

Na opinião do médico carioca Luiz Fernando Dale, especialista em medicina de reprodução

38

assistida, trata-se de um projeto idealizado por indivíduos psicologicamente deturpados. Ele conta que,

39

na sua experiência, nunca se deparou com casais pedindo filhos bonitos. “O que eles querem é que a

40

criança seja saudável e se pareça o máximo possível com eles próprios”, diz. Para que isso seja

41

possível, os médicos costumam recorrer a bancos de esperma e a doadoras de óvulos que pertençam,

42

por exemplo, às mesmas populações das quais fazem parte os casais interessados. É o chamado critério

43

da regionalidade.

44

Para o Brasil, o Beautiful Baby Service pode não ter valia. Aqui, não é possível importar

45

esperma ou óvulo e as doações são sempre anônimas. Portanto, o brasileiro que se interessar – e

46

conseguir encontrar um doador no serviço – terá que ir a um lugar que permita uma doação aberta, em

47

que doador e receptor podem se conhecer. Na Inglaterra isso é possível. Lá, inclusive, a Clínica

48

London Bridge Fertility, Gynecology and Genetics Center, por exemplo, já se prontificou a realizar os

49

procedimentos que podem ser gerados por meio dos contatos intermediados pela rede. “Apoiamos a

50

iniciativa porque há dificuldade de encontrar doadores”, justificou à ISTOÉ Tim Mott, responsável

51

pela comunicação da clínica.
IN:https://istoe.com.br/83259_A+QUESTIONAVEL+BUSCA+DO+BEBE+PERFEITO/
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01) Segundo o texto, no Brasil
A) A reprodução artificial ainda está no campo das
hipóteses.
B) Os centros de reprodução assistida limitam-se a
atender casais com problemas de fertilidade.
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05) Leia o trecho abaixo:
“Qualquer indivíduo sabe que a presença de um pai e
de uma mãe bonitos não é garantia de que a criança
terá os traços harmônicos.” (L.30/31).

C) A comercialização de óvulos inseminados
artificialmente obedece a sigilo e atende aos valores
éticos.
D) A seleção de doadores de óvulos ou esperma pelos
pais que desejam ter filhos prescinde de beleza física
das crianças.

Sobre o período em evidência, é correto afirmar

02) Da leitura do texto depreende-se que

D) A terceira oração equivale a um substantivo.

A) Beleza e saúde são as duas pretensões mais
manifestadas pelos pais que desejam ter filhos
através da doação de óvulos ou esperma.
B) No Brasil assim como na Inglaterra já é possível que
doador e receptor se conheçam, anulação a hipótese
de doação anônima.

06) Quanto aos elementos linguísticos usados no texto, é
verdadeiro o que se afirma em

C) A doação de esperma e óvulos que remetam a
possibilidade de ter um filho mais belo pode gerar
uma distorção no real sentido da vida e das relações
sociais sobrepondo um ser humano sobre o outro.
D) A busca da perfeição tem gerado a criação, em todo o
mundo, de cadastros de doadores de esperma e
óvulos que garanta o nascimento de filhos bonitos.
03) A leitura do primeiro e segundo parágrafos leva a
inferir que os avanços científicos refletem
A) O entendimento de alguns grupos de pessoas de que
o ser humano é essencialmente matéria biológica.
B) O desejo humano de procriação e imortalidade.
C) O respeito pelos sentimentos humanos.
D) O conhecimento da alma humana.
04) Constitui um ponto de vista do autor, expresso no
texto:
A) “O problema é que, numa sociedade que já viveu
episódios hediondos como o Holocausto, ofertar um
critério de seleção baseado na beleza dá arrepios.”
(L.13/14).
B) “É uma iniciativa inaceitável, que lembra a eugenia””
(L.14/15).
C) “É o chamado critério da regionalidade.” (L.42/43).
D) “Aqui, não é possível importar esperma ou óvulo e as
doações são sempre anônimas.” (L.44/45).

CARGO: DENTISTA PSB

A) A estrutura oracional obedece ao processo de
coordenação.
B) O agente da ação verbal, na primeira oração, é
indeterminado.
C) A segunda oração tem valor adjetivo.

A) A forma verbal “surgiu” (L.21) apresenta-se com a
mesma regência de “descuida” (L.7).
B) O vocábulo “só” (L.5) tem valor de exclusão.
C) Em “cerca de cinco mil pessoas foram excluídas”
(L.8/9), o verbo pode ficar também no singular em
concordância com a palavra “cerca”, observando
outros ajustes na sentença.
D) A construção oracional “passar por essa primeira
porta” (L.7) tem valor de objeto direto.
07) Quanto às funções dos elementos linguísticos das
frases presentes nas alternativas abaixo, é correto
afirmar
A) Os vocábulos “o”, em “o que eles acreditam” (L.4), e
“o”, em “corre o risco” (L.8), têm a mesma função
morfológica.
B) A expressão ”com vários atributos” (L.22) é agente
da ação verbal.
C) Não se permite omissão da preposição “de” no uso
do verbo gostar, em “Todos os pais gostariam que
seus filhos fossem abençoados com vários atributos”
(L.22), uma vez que a forma verbal seleciona uma
oração subordinada substantiva completiva.
D) A expressão “de pessoas brilhantes” (L. 19) é
paciente da ação verbal.
08) Exerce a mesma função sintática de “da ideia” (L.5) a
expressão
A) “de um projeto idealizado” (L.38).
B) “de seleção” (L.14).
C) “de um serviço” (L.1).
D) “de conhecimento” (L.30).
Página | 5
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09) No texto
A) A expressão “são [...] que”, em “E são esses
indivíduos que o site disponibiliza como possíveis
doadores.” (L.11) tem valor de realce, podendo ser
retirado da oração sem prejuízo sintático.
B) A construção verbal “tinham ganhado” (L.9) tem
como forma simples correspondente “ganharam” no
pretérito perfeito.
C) A preposição contida na contração “à” (L.2) é uma
exigência do verbo “colocar” que aparece no
infinitivo pessoal.
D) “Por isso” (L.34) tem valor explicativo.
10) Marque a alternativa CORRETA:
A) Em “terá que ir a um lugar” (L.46), o vocábulo “que”
pertence à mesma classe gramatical de “que”, em
“Qualquer indivíduo sabe que a presença de um pai e
de uma mãe bonitos...” (L.30/31).
B) A forma verbal “fazem” (L.42) está no plural
concordando com “mesmas populações” (L.42).
C) “Apoiamos” (L.49) é uma forma verbal anunciadora
da indeterminação do sujeito na oração.
D) A forma pronominal “cujos” (L.23), no contexto em
que se insere, exerce a mesma função sintática de
“que pode muito bem ser tratado como inaceitável”
(L.1/2).
AS QUESTÕES DE 11 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO
TEXTO ABAIXO
¨A Bomba Suja¨
1. Introduzo na poesia
2. a palavra diarreia.
3. Não pela palavra fria
4. mas pelo que ela semeia.
5.
6.
7.
8.

Quem fala em flor não diz tudo.
Quem me fala em dor diz demais.
O poeta se torna mudo
sem as palavras reais.

9.
10.
11.
12.

No dicionário a palavra
é mera ideia abstrata.
Mais que palavra, diarreia
é arma que fere e mata.

13.
14.
15.
16.

Que mata mais do que faca,
mais que bala de fuzil,
homem, mulher e criança
no interior do Brasil.

CARGO: DENTISTA PSB

..........................................
17. É como uma bomba D
18. que explode dentro do homem
19. quando se dispara, lenta,
20. a espoleta da fome.
..........................................
21.
22.
23.
24.

Cabe agora perguntar
quem é que faz essa fome,
quem foi que ligou a bomba
ao coração desse homem.

25.
26.
27.
28.

Quem é que rouba a esse homem
o cereal que ele planta,
quem come o arroz que ele colhe
se ele o colhe e não janta.

29.
30.
31.
32.

Quem faz café virar dólar
e faz arroz virar fome
é o mesmo que põe a bomba
suja no corpo do homem.

33.
34.
35.
36.

Mas precisamos agora
desarmar com nossas mãos
a espoleta da fome
que mata nossos irmãos.

37. Mas precisamos agora
38. deter o sabotador
39. que instala a bomba da fome
40. dentro do trabalhador.
.........................................
41.
42.
43.
44.
45.

E sobretudo é preciso
trabalhar com segurança
pra dentro de cada homem
trocar a arma da fome
pela arma da esperança.

GULLAR,
Ferreira.
A
bomba
http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/

suja.

in:

11) O poema
A) denuncia a exploração do povo brasileiro a quem são
negados os direitos fundamentais.
B) evidencia os efeitos da recessão econômica sobre o
povo brasileiro.
C) apresenta o homem — em face da fome —
desapegado à vida.
D) condena a ação do estrangeiro no Brasil, seduzindo o
povo com sua moeda forte: o dólar.
Página | 6
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12) No poema, o sujeito poético
A) revela-se consciente do seu papel transformador da
realidade.
B) demonstra insegurança quanto à identificação do
agente causador do flagelo da fome brasileira.
C) critica a indiferença das minorias privilegiadas em
relação ao sofrimento de seus semelhantes,
D) procura, através de denúncias, alcançar o inatingível.
13) O poema caracteriza-se
A) pela linearidade discursiva.
B) pela valorização do descritivismo.
C) pela ambiguidade do discurso.
D) pelo uso de um tom coloquial.
14) A ação expressa pela forma verbal transcrita à
esquerda está corretamente indicada em
A) "Introduzo" (v. 1)

— habitual no presente.

B) "diz" (v. 5) — concluída no passado.
C) "ligou" (v. 23)

— em curso no passado.

D) "rouba" (v. 25)

— contínua no presente.

15) No poema,
A) "mas" (v. 4) e "e" (v. 28) exprimem a mesma ideia.
B) "tudo" (v. 5) e "demais" (v. 6) completam o sentido
do verbo "dizer."
C) "mudo" (v. 7) e "suja" (v. 32) possuem o mesmo
valor morfossintático.
D) "a espoleta da fome" (v. 20) e "o cereal" (v. 26)
exercem a mesma função sintática.

CARGO: DENTISTA PSB
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LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÕES DE 16 A 20

16) De acordo com o decreto n° 7.508, de 28 de junho de
2011, para ser instituída, a Região de Saúde deve
conter, no mínimo, ações e serviços de:

19) De acordo com o disposto na Lei n° 8.080, de 19 de
setembro de 1990, a direção do Sistema Único de
Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art.

A) Atenção primária e urgência e emergência.
B) Atenção psicossocial e vigilância em saúde.

198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada

C) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.

alternativa INCORRETA.

esfera de governo pelos seguintes órgãos: Marque a

D) Todas as alternativas acima.
17) De acordo com o disposto na Lei n° 8.142, de 28 de
dezembro de 1990, marque a alternativa
INCORRETA.

A) No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde.

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

Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

anos com a representação dos vários segmentos

B) No âmbito dos Estados, pelo Ministério da Saúde.
C) No âmbito do Distrito Federal, pela respectiva
D) No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria
de Saúde ou órgão equivalente.

sociais.
B) A Conferência de Saúde reunir-se-á para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a
formulação da

política

de saúde

nos

níveis

correspondentes, convocada pelo Poder Executivo

20) De acordo com o disposto na Constituição da
República Federativa do Brasil, marque a alternativa
INCORRETA.

ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho
de Saúde.

A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

C) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e

B) As instituições privadas poderão participar de forma

deliberativo, órgão colegiado é composto apenas por

complementar do sistema único de saúde, segundo

representantes do governo.

diretrizes deste, mediante contrato de direito

D) O Conselho de Saúde atua na formulação de
estratégias e no controle da execução da política de

público ou convênio, tendo preferência as entidades
filantrópicas e as sem fins lucrativos.

saúde na instância correspondente, inclusive nos

C) É permitida a destinação de recursos públicos para

aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões

auxílios ou subvenções às instituições privadas com

serão homologadas pelo chefe do poder legalmente

fins lucrativos.

constituído em cada esfera do governo.

D) É vedada a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à

18) De acordo com o disposto na Lei n° 8.080, de 19 de
setembro de 1990, constitui o Sistema Único de
Saúde (SUS), o conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados: Marque a alternativa INCORRETA.

saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

A) Por órgãos e instituições públicas federais, estaduais
e municipais.
B) Por organizações não governamentais.
C) Da Administração direta e indireta.
D) Das fundações mantidas pelo Poder Público.

CARGO: DENTISTA PSB
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) Paciente do gênero masculino, leucoderma, 8 anos
de idade, apresenta-se a unidade de Saúde
acompanhado de sua mãe relatando dor provocada à
mastigação. A mãe relata que a criança nunca foi ao
dentista. No exame clínico observou-se diversos
dentes com lesões cariosas cavitadas e o dente 85
apresentava lesão cariosa profunda com presença de
pólipo pulpar. A criança sinalizou que este elemento
era o causador da dor e por isso o mesmo evitava
mastigar do lado esquerdo. Foram solicitados
exames complementares e na radiografia periapical
do elemento 85 observou-se que o periápice e o
espaço interradicular do dente 85 estavam normais e
preservados e com pequena reabsorção radicular.
Após análise do quadro do paciente acima, qual o
provável diagnóstico da condição pulpar e o
tratamento preconizado?

23) A criança não pode ser considerada um adulto em
miniatura. Existem algumas diferenças tanto
anatômicas como em dimensões.
A gengiva normal de uma criança de 3 anos
apresenta características diferentes da gengiva
normal de um adulto de 40 anos.
Observe as características de uma gengiva normal:

A) Necrose pulpar; pulpectomia.

B) II e III.

B) Pulpite aguda; pulpotomia.
C) Pulpite crônica hiperplásica; pulpectomia.
D) Hiperemia pulpar; capeamento pulpar direto.
22) A criança não pode ser considerada um adulto em
miniatura. Existem algumas diferenças tanto
anatômicas como em dimensões.
Em relação a anatomia de dentes decíduos
comparada a anatomia dos dentes permanentes,
analise as asserções abaixo:
I. Dentes decíduos anteriores são menores em todas as
dimensões
que
os
dentes
permanentes
correspondentes.
II. O esmalte dos dentes decíduos tem uma coloração
mais clara e opaca.
III. Os dentes decíduos apresentam margem e sulcos
cervicais mais pronunciados que os dentes
permanentes.
IV. Os dentes decíduos apresentam raízes menores,
mais delgadas e mais claras em relação aos
permanentes.
V. Os dentes decíduos apresentam câmaras pulpares
mais volumosas e amplas que as dos dentes
permanentes.
São asserções corretas a respeito da anatomia de dentes
decíduos e permanentes:
A) I, II e IV.
B) I, II e III.
C) Nenhuma das asserções.
D) Todas as asserções.
CARGO: DENTISTA PSB

I.
II.
III.
IV.

Gengiva inserida: aspecto de “casca de laranja”
Cor: varia em torno do vermelho-róseo
Ausência de sangramento, exudato e dor
Gengiva inserida menos fibrótica

São características presentes na gengiva normal de uma
criança de 3 anos o que se afirma em:
A) I, II e III.
C) III e IV.
D) I, II, III e IV.
24) Paciente do gênero masculino, 32 anos de idade,
leucoderma,
compareceu
ao
consultório
odontológico com a queixa principal de ausência de
estética dos seus dentes da frente pois os mesmos
eram grandes e unidos.
No exame clínico intrabucal observou-se um incisivo
lateral com bipartição como ilustrado na figura
abaixo:

Fonte: Google Imagens
No exame radiográfico, observou-se coroa e raiz
única. A partir do quadro clínico apresentado, qual a
anomalia dentária apresentada?
A) Fusão
B) Concrescência
C) Geminação
D) Dens in Dente
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25) Paciente, gênero feminino, 45 anos, melanoderma
comparece ao consultório odontológico com a queixa
principal de manchas avermelhadas na língua.
Durante a anamnese, a paciente não relatou
problemas de saúde nem uso de medicamentos. A
mesma mencionou que as manchas, quando
persistem por dias ou semanas, desaparecem de um
local da língua e reaparecem em outro. A paciente
relatou ainda que essas lesões estão associadas a
períodos de estresse, que são assintomáticas e que
desaparecem espontaneamente. A mesma nega ter
lesões em outras partes do corpo.
No exame clínico intrabucal, verificou-se condição
periodontal normal e boa higiene bucal. Na língua,
constataram-se lesões caracterizadas por áreas
erosivas avermelhadas circulares ou elípticas, com
consequente desaparecimento das papilas filiformes
e manutenção das fungiformes, com bordas bem
definidas e esbranquiçadas e um pouco saliente
localizadas principalmente no dorso e nas bordas
laterais da língua.
Por seu aspecto clínico e histórico da paciente a mesma
pode ser diagnosticada com:
A) Glossite migratória benigna
B) Candidíase
C) Líquen plano
D) Grânulos de Fordyce
26) ______________ é uma infecção causada por vírus que se
caracteriza pelo aparecimento de pequenas bolhas
agrupadas especialmente nos lábios e nos genitais,
mas que podem surgir em qualquer outra parte do
corpo. A transmissão se dá pelo contato direto das
lesões com a pele ou a mucosa de uma pessoa não
infectada. O vírus pode permanecer latente no
organismo e provocar recidivas de tempos em
tempos. A irrupção das lesões cutâneas – pequenas
bolhas cheias de líquido claro ou amarelado que
formam crostas quando se rompem – é precedida
por alguns sintomas locais como coceira, ardor,
agulhadas, formigamento e que desaparecem em
uma
semana
aproximadamente.
Existem
medicamentos ______________ que ajudam a diminuir o
período de evolução da crise e os sintomas.
Em sequência as palavras que completam corretamente
essas lacunas são:
A) Candidíase e antifúngicos
B) Estomatite e antivirais
C) Papiloma e anti-histamínicos
D) Herpes simples e antivirais
CARGO: DENTISTA PSB

27) Diversos métodos são usados para classificação da
cárie dentária. Os índices devem ter sensibilidade e
especificidade. A sensibilidade é a capacidade do
sistema em detectar a doença e a especificidade é a
capacidade do teste em ser negativo entre os dentes
sadios, ou seja, os que não apresentam a doença.
Ainda não existe um método que tenha
especificidade e sensibilidade para todos os
parâmetros da cárie dentária. Por isso diversos
índices são usados.
Dentre os índices, temos alguns que avaliam cárie
dentária somente como cavidade enquanto outros
avaliam lesão cariosa de mancha branca sem
cavitação. Há ainda aqueles que avaliam a
prevalência e a severidade de condições
relacionadas à cárie dentária não tratada.
Observe abaixo alguns índices usados para classificação
da cárie dentária e as possibilidades de classificação.
1.
2.
3.

CPOD
ICDAS
PUFA

I. Presença de abscesso.
II. Opacidade visível mesmo após secagem de 5 segundos
III. Dente perdido devido a cárie dentária
Qual associação entre as colunas está CORRETA:
A) 1 com I; 2 com II e 3 com III
B) 1 com II; 2 com III e 3 com I
C) 1 com III; 2 com II e 3 com I
D) 1 com III; 2 com I e 3 com II
28)

A cárie dentária é uma doença resultante de um
desequilíbrio do processo desmineralização e
remineralização não sendo possível a sua
transmissão. Essa nova abordagem sobre a cárie
dentária caracteriza essa doença como multifatorial
açúcar-biofilme dependente que pode ser
influenciada por determinantes sociais.
Analise as afirmativas a seguir:

I.

A presença de microorganismos, apesar de
necessária, não é suficiente para o desenvolvimento
das lesões de cárie.
Uma vez que não existe um microorganismo
específico relacionado ao desenvolvimento da cárie e
estes fazem parte da microbiota oral indígena é
praticamente impossível que se evite a colonização
da cavidade oral. Ou seja, os micro-organismos estão
presentes também na cavidade oral de pessoas sem
cárie dentária.

II.
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III. Os microorganismos presentes na doença cárie
dentária podem ser transmitidos de pessoas para
pessoas, mas a doença não.
A respeito das novas perspectivas sobre cárie dentária
são afirmativas corretas as:
A) I e II
B) I e III
C) Nenhuma das afirmativas
D) Todas as afirmativas
29)

A anestesia local corresponde ao bloqueio
reversível da condução nervosa e determina perda
das sensações sem alteração do nível de consciência.
São áreas anestesiadas pela técnica do bloqueio do
nervo Alveolar Superior Anterior na região de
forame infra-orbitário, EXCETO:

A) Polpa dos incisivos centrais superiores até o canino.
B) Raiz distovestibular do primeiro molar superior.
C) Pálpebra inferior.

Descrição da técnica
– Direta
1. Controle da microbiota.
2. Secar mucosa (mucina dificulta penetração da
solução)
3. Anestesia loco terminal superficial (tópico)
4. Palpar borda anterior do ramo ascendente da
mandíbula com o dedo indicador oposto, procurando
deixar a face radial do dedo paralela ao plano oclusal
5. Direção da agulha guiada pela comissura labial do
lado oposto, estando o corpo da agulha forçando a
comissura para trás.
6. Introdução da agulha entre o ligamento
esfenomandibular/ prega pterigopalatina e a borda
óssea, até chegar ao sulco mandibular, o qual se
encontra aproximadamente 1 cm acima do plano
oclusal. A seringa ficará perpendicular com a face
interna do osso mandibular.
7. Injeção da solução anestésica (em torno de 1 minuto,
pressionando o êmbolo concomitantemente ao
trajeto da agulha).

D) Tecido periodontal vestibular da região aproximada
de incisivos até pré-molares.

A partir dos dados fornecidos, responda: Qual o nervo
anestesiado com a técnica acima descrita?
A) Nervo Alveolar Inferior

30)

Analise a afirmativa abaixo a respeito de uma
técnica anestésica para bloqueio de um nervo usada
em Odontologia:

B) Nervo Bucal

O bloqueio deste nervo é usado durante
procedimentos odontológicos envolvendo os tecidos
moles palatinos distais ao canino. Volume mínimos
de solução (0,45 a 0,60 ml) produzem anestesia
profunda dos tecidos moles e duros do palato.

32) A radiografia dental é uma imagem fotográfica
produzida em um filme pela passagem dos raios x
através dos dentes e tecidos de suporte. Ela é
essencial para o diagnóstico, pois permite o
profissional identificar várias condições que não são
facilmente identificáveis pelo exame clínico.

A afirmativa acima se refere ao bloqueio de qual nervo?
A) Palatino maior
B) Nasopalatino
C) Alveolar Inferior
D) Alveolar superior anterior
31) Leia atentamente a técnica para bloqueio de um
nervo para realização de procedimentos em
Odontologia:

C) Nervo Alveolar Superior Médio
D) Nervo Mentual

Alguns erros podem ser cometidos na técnica
radiográfica, durante o processamento do filme ou
até mesmo no armazenamento do filme que
comprometem a qualidade da radiografia.
Todos os itens abaixo são erros cometidos na técnica
radiográfica, EXCETO:
A) Alongamento.
B) Presença de meia-lua.

Para o bloqueio deste nervo, existem duas técnicas
usadas em odontologia. A técnica Direta e Indireta.
Abaixo segue a descrição da técnica direta.

CARGO: DENTISTA PSB

C) Marcas de digitais.
D) Encurtamento.
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33) O uso de diferentes técnicas radiográficas no dia-adia do cirurgião-dentista facilita no diagnóstico, no
plano de tratamento e nos procedimentos. É
fundamental que conheçamos as mais utilizadas para
uma linguagem universal e sólida.
Na primeira coluna estão dispostas algumas técnicas
radiográficas e na segunda algumas indicações que
podem estar associadas as mesmas.
1.
2.
3.
4.
5.

Radiografia Periapical
Radiografia Interproximal
Radiografia Panorâmica
Telerradiografia Lateral
Tomografia cone beam

I.

Pesquisa de lesão de cárie dentária, sua extensão e
comprometimento pulpar.
Avaliar o grau de desenvolvimento dental, total de
dentes presentes e relação entre permanente e
decíduo.
Pesquisa de lesões de cárie dentária nas superfícies
proximais dos dentes.
Planeamento de implantes dentários.
Análises cefalométricas.

II.

III.
IV.
V.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

35) De acordo com a intensidade do agente agressor e a
resposta imune do paciente, alterações inflamatórias
poderão acometer o tecido pulpar. Ressalta-se que
alterações inflamatórias apenas acometem o tecido
conjuntivo vivo. Portanto, a polpa apresenta-se com
vitalidade quando diante dos diferentes estágios de
inflamação (Leonardi et al., 2011).
Observe a afirmativa a seguir:
Esta condição pulpar denota estágio avançado de
inflamação. A polpa está sob agressão, e apenas a
remoção do agente patogênico não basta para cessar a
dor, ou seja, a polpa não apresenta condições de voltar ao
estado de normalidade após a remoção da causa.
Clinicamente, o paciente acusa dor aguda, espontânea,
intensa, pulsátil e, quando desencadeada, demora de
segundos a horas para aliviar. Analgésicos, nem os mais
potentes são capazes de aliviar a dor. No exame
radiográfico não mostra sinais. A região periapical,
radiograficamente, pode estar normal ou com aumento do
espaço periodontal apical e lâmina dura intacta (Leonardi
et al., 2011).
Diante da afirmativa apresentada sobre uma alteração
pulpar inflamatória com necessidade de tratamento
endodôntico, qual o diagnóstico pulpar?

Qual associação entre as colunas está CORRETA:
A) 1 com I, 2 com II e 3 com III.

A) Pulpite aguda reversível

B) 1 com I, 2 com III e 5 com IV.

C) Pulpite crônica ulcerada
D) Pulpite crônica hiperplásica

C) 1 com II, 2 com I e 4 com III.

B) Pulpite aguda irreversível

D) 2 com IV, 3 com II e 5 com V.
34) Analise as asserções a seguir:
As radiografias panorâmicas não tornam obsoletas as
intrabucais. Essas radiografias em muitos casos são
complementares.
PORQUE
Muitas vezes é necessário um emprego conjunto, no qual
associa-se o detalhe promovido pelas radiografias
intrabucais e a visão de conjunto das panorâmicas, assim
reproduzindo a situação global do paciente e julgando a
totalidade do sistema estomatognático.
Acerca dessas asserções, assinale a opção correta:
A) As duas asserções são verdadeiras, e a segunda é
uma justificativa correta para a primeira.
B) As duas asserções são falsas.
C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a
segunda é uma proposição falsa.
D) A primeira asserção é uma proposição falsa e a
segunda é uma proposição verdadeira.
CARGO: DENTISTA PSB

36) Diversos procedimentos odontológicos, como
sondagem periodontal, cirurgias ou mesmo uma
rigorosa escovação, podem ocasionar a introdução e
disseminação de bactérias pertencentes à flora da
cavidade bucal na corrente circulatória. Tal condição
é chamada de bacteremia transitória, e em um
organismo normal é eliminada rapidamente. Caso o
paciente seja portador de certos comprometimentos,
estas bactérias podem alojar-se no endocárdio,
membrana que reveste internamente o coração,
causando a endocardite infecciosa. Sendo assim, a
American Heart Association determinou em 2007, as
condições associadas com o mais alto risco de
resposta adversa de endocardite, em relação às quais
a profilaxia para procedimentos odontológicos é
recomendada.
São condições sistêmicas que necessitam de profilaxia
antibiótica antes de uma cirurgia odontológica, EXCETO:
A) Válvula cardíaco protética
B) Doença cardíaca congênita cianótica não reparada
C) Histórico de Endocardite Infecciosa prévia
D) Sopro inocente
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37) Diversos procedimentos odontológicos devem ser
realizados com profilaxia antibiótica em pacientes
com determinadas condições sistêmicas. São atos
odontológicos nos quais a Profilaxia da Endocardite
não é indicada: Dentística restauradora com ou sem
retração
gengival,
____________________,
____________________, instalação de aparelhos protéticos
ou ortodônticos removíveis e tomadas radiográficas.
Já outros em atos Odontológicos a Profilaxia da
Endocardite é indicada como em: Extração dentária,
procedimentos periodontais incluindo cirurgias,
sondagens, implantes dentários ou reimplante de
dentes avulsionados, ____________________, colocação de
bandas ortodônticas (exceto se apenas brackets) e
profilaxia dental ou de implantes quando
sangramento é provável.
Em sequência as palavras que completam corretamente
essas lacunas são:
A) Remoção de suturas, tratamentos endodônticos e
manipulação intracanal após a obturação (núcleos)
B) Raspagem e aplainamento radicular, aplicação de
flúor e moldagens.
C) Moldagens, anestesia injetável intraligamentar e
aplicação de flúor.
D) Manipulação intracanal após a obturação (núcleos);
remoção de suturas e tratamentos endodônticos.
38)

Os cimentos de ionomero de vidro (CIV)
representam importante opção de material
restaurador em Odontologia, devido a algumas
propriedades específicas.
São propriedades específicas do ionômero de vidro
que indicam sua seleção:

A) Adesividade, compatibilidade biológica e liberação
de flúor
B) Estética favorável, alta resistência e não sofre
embebição
C) Excelente polimento superficial, sinérese e
embebição
D) Não aderência de biofilme, contração de
polimerização e expansão térmica
39) A evolução das propriedades físicas das resinas
compostas, aliadas às suas características de estética
e preservação de tecido dentário sadio, consolidou o
uso destes materiais restauradores em dentes
posteriores, permitindo uma abordagem mais
precoce e conservadora das lesões de cárie. As
vantagens apresentadas pelas resinas compostas em
comparação ao amálgama de prata as tornam viáveis
para que sejam utilizadas em dentes posteriores
(Michelon et al., 2009).
CARGO: DENTISTA PSB

Dentre essas vantagens apresentadas pelas resinas
compostas em comparação ao amálgama de prata podemse citar, EXCETO:
A) Preservação da estrutura dentária
B) Possibilidade de reparo
C) Resultado estético satisfatório
D) Necessidade de preparo com extensão preventiva
40)

Observe os passos realizados na cirurgia oral
menor realizada em paciente do gênero masculino
de 9 anos de idade, encaminhado pelo ortodontista
para realização da cirurgia. A criança apresentava-se
sem espaço para erupção do incisivo lateral superior
e diastema entre incisivos centrais superiores.
“A técnica cirúrgica escolhida foi a de Archer,
também conhecida como duplo pinçamento. Fez-se a
antissepsia peribucal com digluconato de clorexidina
a 2%, com auxílio de uma pinça Kelly e gaze estéril, e
a intraoral com bochecho de solução aquosa de
digluconato de clorexidina a 0,12% por 1min.
Seguiu-se a anestesia tópica e terminal infiltrativa
em fundo de sulco, complementando na região de
rebordo junto à inserção mais baixa do freio, com
lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000. Duas
pinças hemostáticas foram posicionadas no freio de
tal maneira que uma ficasse paralela à superfície
vestibular do rebordo alveolar e a outra paralela à
superfície labial, formando um ângulo de,
aproximadamente, 120 graus. Com lâmina de bisturi
número 15 foram realizadas duas incisões paralelas
às pinças hemostáticas em forma de cunha na
inserção no rebordo até o limite da sua inserção
palatina. Após as incisões, foi realizado o
deslocamento e remoção de fibras que se
encontravam aderidas ao osso para liberar a
inserção. Realizou-se a sutura com pontos simples
descontínuos, que foram removidos após sete dias”
(Macedo et al., 2012).

A partir dos dados descritos a respeito da técnica
cirúrgica a cirurgia tratava-se de:
A) Gengivoplastia
B) Frenectomia lingual
C) Frenectomia labial
D) Adaptação de mini implantes ortodônticos
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