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PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

DENTISTA
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
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C
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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 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) 3303-3146
E-mail: ima.concursolandrisaleso@outlook.com
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FOLHA
DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
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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 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Tudo que hoje é realidade começou muito longe no tempo como ideia. O computador começou a
ganhar vida nos primeiros sistemas filosóficos do Ocidente. Como em "2001, Uma Odisseia no Espaço", de
Stanley Kubrick, o osso de uma carcaça se transforma, nas mãos de um primata, em instrumento bélico, que,
lançado ao alto, vira uma fantástica astronave, que atravessa os vastos céus mergulhados no mistério.
O que hoje se chama globalização vem de muito longe. Apesar de muitos a considerarem a grande
vilã do mundo atual, ela é resultado da longa aventura intelectual da humanidade.
A literatura e a filosofia começaram a produzir obras portentosas quando conseguiram dar caráter
universal à reflexão sobre a condição humana.
A cultura ocidental fez avanços extraordinários a partir do momento em que começou a buscar o
universal em todas as formas de manifestação dos particulares. As melhores obras da literatura mundial
mostram que o mundo vem sendo unificado pela arte há séculos.
O milenar intercâmbio filosófico entre povos e culturas evidencia que é forte e difundida a crença de
que, em princípio, os processos de pensamento, suas formas e conteúdos podem ser avaliados à luz de
critérios intelectuais universalmente compartilhados.
As fronteiras do espírito de há muito vêm sendo derrubadas. A filosofia grega, tão distante de nós no
tempo e no espaço formulou as questões para as quais ainda estamos buscando as melhores respostas. A
filosofia é, de fato, a primeira tentativa bem-sucedida de tornar globais esquemas de pensamento que
qualquer sociologista apressado tenderia a considerar pálido reflexo do contexto em que foram criados.
A ciência levou ainda mais longe o processo de universalização desencadeado pela arte e pela
filosofia. Técnicas de pesquisa e resultados substantivos são avaliados por meio de procedimentos aos quais
se atribui valor transcultural. Experimentos e demonstrações são replicados em diferentes contextos.
Pesquisadores pertencentes a culturas as mais diferentes se submetem aos mesmos rituais de produção e
avaliação de conhecimento. A constituição da "República da Ciência" contribuiu decisivamente para a
emergência de um mundo onde as “coisas do espírito” pudessem ser globalizadas.
Que ninguém se engane: o mundo vem sendo unificado há séculos pela prometeica criatividade
intelectual. No plano das ideias, a pesquisa filosófica e, sobretudo, a científica vêm se encarregando de diluir
as diferenças entre povos e nacionalidades.
Os fenômenos da globalização financeira, que tantos sobressaltos causam hoje, resultaram desse
longo processo de formação de nossa cultura artística, filosófica e científica. As últimas décadas, com todas
as inovações das tecnologias, só fizeram acelerar o processo. (...)
As últimas grandes conquistas tecnológicas imprimiram materialidade a muita coisa que por séculos
permaneceu dormitando no mundo das abstrações, dos sonhos, e das mirabolantes construções do espírito.
Não podemos esquecer que se deram em ritmo lento as transformações ocorridas desde as remotas técnicas
da metalurgia até os grandes inventos da era industrial.
A partir daí, tudo começou a mudar em velocidade estonteante. O início dos anos 80, quando a
tecnologia de informática se associou a de telecomunicações, tornou possível, nos seus aspectos materiais, a
formação da aldeia global. Arte, filosofia e ciência forneceram as condições espirituais da universalização; a
tecnologia, os procedimentos materiais para viabilizar a globalização.
A grande unificação do mundo, que começou com a arte e com a filosofia e atingiu seu ápice
intelectual na ciência, tem, nos últimos séculos, saído do campo intelectual para se transformar em
tecnologias, que se convertem rapidamente em forças produtivas.
A questão que se coloca é: quais serão as consequências de tudo isso? Só o tempo dirá se o que tem
sido extremamente fecundo no campo das construções intelectuais o será também no domínio das aplicações
técnicas e do sistema produtivo mundial.
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz14069811.htm

CARGO: DENTISTA
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01) Segundo o texto.

05) O texto conduz à reflexão de que só o tempo poderá

A) ideia de globalização, a grande novidade do século,
originou-se com o advento do computador.

A) mostrar se o que tem sido tão produtivo para o intelecto

B) a globalização, como realidade atual, resultou de um
lento processo do intelecto humano.
C) o filme “2001, Uma Odisseia no Espaço" é o exemplo
mais claro de que a evolução da humanidade é, até certo
ponto, inexplicável.
D) a grande vilã do mundo atual, a globalização, é uma
consequência direta da evolução tecnológica.
02) Com base no texto, é CORRETO afirmar:
A) A filosofia grega sempre teve as melhores respostas
para as questões que formulou.

do homem trará conquistas também positivas no uso da
tecnologia e na produção em escala industrial no
mundo.
B) verificar se as aplicações técnicas e o sistema, produtivo
mundial estão se aperfeiçoando sem as construções
intelectuais.
C) averiguar se será melhor investir em construções
intelectuais ou no sistema tecnológico de produção
mundial.
D) demonstrar a importância da tecnologia e do sistema

B) A literatura e a filosofia, mesmo antes da
universalização do conhecimento, conseguiram dar
forma a grandes obras.
C) As obras produzidas pela literatura e pela filosofia, nos
seus primórdios, trabalharam com esquemas globais do
pensamento.

06) Levando-se em consideração o parágrafo em que está
inserida, a expressão "em princípio" (L.14) sugere que

D) A filosofia e a arte foram pioneiras na busca do
universal em suas reflexões sobre a condição humana.

B) é possível que haja um pensamento contrário a essa

produtivo mundial nas construções intelectuais.

A) a afirmação feita não pode ser refutada.

afirmação.
03) No texto, o autor parte do princípio de que
A) a globalização, como ideia, é tão velha quanto o
homem.
B) a ciência se antecipou no processo de universalização do
pensamento.
C) a arte se preocupava mais com a matéria do que com o

C) a afirmação feita foi verdadeira no passado e é falsa no
presente.
D) existem muitos argumentos que contradizem tal
afirmação.
07) A alternativa em que ha correspondência entre a palavra
transcrita e seu significado no texto é

espírito.
D) a literatura avançou nó processo de universalização
iniciado pela ciência.

A) "bélico" (L.3) - ostentoso.
B) "emergência" (L.24) - surgimento.
C) "diluir" (L.26) - anular.

04) De acordo com o texto, a tecnologia tem como grande
mérito
A) tornar mais velozes as transformações das técnicas da
metalurgia.
B) expressar o sonho, as abstrações e as mirabolantes
construções do espírito.
C) materializar o que já havia sido antes pensado pela
literatura e pela filosofia.
D) iniciar as reflexões sobre as grandes mudanças que
levariam à globalização.
CARGO: DENTISTA

D) "ápice" (L.39) - apoio.
08) O uso da vírgula em "uma fantástica astronave, que
atravessa os vastos céus" (L. 4) justifica-se pelo mesmo
motivo que em
A) "Como em '2001, Uma Odisseia no Espaço" (L.2).
B) "A filosofia é, de fato, a primeira tentativa" (L.16/17).
C) "No plano das ideias, a pesquisa filosófica" (L.L.26).
D) "Os fenômenos da globalização financeira, que tantos
sobressaltos causam hoje" (L.28)...”.
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09) A palavra “se” inicia uma oração com valor substantivo
em
A)

“O que hoje se chama globalização vem de muito
longe." (L.5).
B) “Pesquisadores pertencentes a culturas as mais
diferentes se submetem” (L.22).
C) “Que ninguém se engane” (L.25).
D) "Só o tempo dirá se o que tem sido extremamente
fecundo” (L.42/43).
10) Leia o trecho abaixo:
"em instrumento bélico, que, lançado ao alto, vira uma
fantástica astronave” (L.3/4).
No fragmento em evidência, a palavra em negrito possui
o mesmo valor morfossintático que a destacada em
A) "a partir do momento em que, começou a buscar" (L.9).
B) "esquemas de pensamento que qualquer sociologista"
(L.17/18).
C) "imprimiram materialidade a muita coisa que por
séculos permaneceu dormitando" (L.31/32).
D) "Não podemos esquecer que se deram em ritmo lento"
(L.33).
11) "Apesar de" (L.5) inicia uma declaração
A)
B)
C)
D)

explicativa.
conclusiva.
concessiva.
comparativa.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

14) Leia o trecho abaixo:
"A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas quando conseguiram dar caráter universal à
reflexão sobre a condição humana." (L.7/8)
A alternativa em que a reestruturação mantém sentido
do período acima transcrito é
A) Embora a literatura e a filosofia tenham começado a
produzir obras portentosas, conseguiram dar caráter
universal a reflexão sobre a condição humana.
B) A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas apesar de conseguirem dar caráter universal
à reflexão sobre a condição humana.
C) A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas a partir do momento em que conseguiram
dar caráter universal à reflexão sobre a condição
humana.
D) Se a literatura e a filosofia começarem a produzir obras
portentosas, conseguirão dar caráter universal à reflexão
sobre a condição humana.
15) A oração "que o mundo vem sendo espiritualmente
unificado pela arte" (L.11) pode ser classificada da
mesma forma que a indicada em
A) “que tantos sobressaltos causam hoje” (L.28).
B) "que se deram em ritmo lento as transformações"
(L.33).
C) “que começou com a arte e com a filosofia” (L.39).
D) "que se convertem rapidamente em forças produtivas."
(L.41).

12) Completa o sentido de um nome a expressão indicada
em
A) "da literatura mundial" (L.10).
B) "de nós" (L.15).
C) "de pensamento" (L.17).
D) "da metalurgia" (L.34).
13) Funciona como agente da ação verbal o termo transcrito
em
A) " pela prometeica criatividade intelectual." (L.25/26).
B) "a primeira tentativa bem-sucedida" (L.17).
C) " o processo de universalização desencadeado pela arte
e pela filosofia." (L.19/20).
D) " a grande vilã do mundo atual,..."(L.5/6).

CARGO: DENTISTA
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LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÕES DE 16 A 20

16) O seguinte princípio norteia as políticas de saúde

19) A elaboração da proposta orçamentária do Sistema

pública brasileira, reconhecendo necessidades de grupos

Único de Saúde (SUS), de conformidade com o plano

específicos e atuando para reduzir o impacto das

de saúde, é de competência:

diferenças e se evidencia no atendimento aos indivíduos
de acordo com suas necessidades, oferecendo mais a

A) Exclusiva da União.

quem mais precisa e menos a quem requer menos

B) Comum a União, os Estados, o Distrito Federal e os

cuidados:

Municípios.

A) Equidade.

C) Exclusiva dos Municípios.

B) Integralidade.

D) Exclusiva dos Estados.

C) Universalidade.
D) Eficiência.

20) Terão representação no Conselho Nacional de Saúde:

17) Sobre o Sistema Único de Saúde, NÃO se pode afirmar

A) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)

que:
A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes
para garantir a cobertura assistencial à população de
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS)
poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa
privada.
B) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS),
poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e

e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de
Saúde (Conasems).
B) A Comissão Intergestores Tripartite e o Ministério da
Saúde.
C) O Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais e
Estaduais de Saúde.
D) As Comissões locais de Saúde e os Gestores
Municipais.

articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a
cobertura total das ações de saúde.
C) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou
empregos poderão exercer suas atividades em mais de
um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
D) 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 Conferências de Saúde.
18) São diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica,
EXCETO:
A) População Adscrita.
B) Longitudinalidade do cuidado.
C) Cuidado centrado na doença.
D) Participação da comunidade.
CARGO: DENTISTA

Página | 6

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) A Associação Internacional de Odontologia para o
Paciente com Necessidades Especiais (IADH —
International Association for Disabilities and Oral
Health) orientou a distribuição dos PNEs, em sua
classificação: 1. Desvios da inteligência. 2. Defeitos
físicos. 3. Defeitos congênitos. 4. Desvios
comportamentais. 5. Desvios psíquicos. 6.
Deficiências sensoriais e de áudio-comunicação. 7.
Doenças sistêmicas crônicas. 8. Doenças endócrinometabólicas. 9. Desvios sociais. 10. Estados
fisiológicos especiais. Dentre esses pacientes
classificados como pacientes com estados
fisiológicos especiais temos os pacientes com
insuficiência renal crônica.
A insuficiência renal crônica (IRC) consiste em uma
perda progressiva da função renal4,8, acarretando
uma diminuição da filtração glomerular. Alterações
na mucosa bucal, como sangramento gengival em
casos de disfunção plaquetária, podem ser
encontrados nos pacientes portadores dessa
desordem.
A partir das informações sobre os pacientes com IRC,
RESPONDA.
A conduta do Cirurgião Dentista para o atendimento
dos pacientes com IRC deve seguir os seguintes
princípios, EXCETO:
A) O tratamento odontológico pode ser realizado no
paciente com IRC em qualquer dia, inclusive no dia
que o paciente realizar diálise.
B) Pode ser necessário prescrever agentes estimulantes
da saliva, como gomas de mascar com xilitol, ou
ainda recomendar o uso de saliva artificial para
aliviar os sintomas da xerostomia.
C) Frente a um quadro de hipoglicemia finalizar o
atendimento,
posicionar
o
paciente
confortavelmente na cadeira e administrar
carboidratos via oral. A insulina não deve ser
administrada pelo Cirurgião Dentista.
D) Encerrar o atendimento imediatamente quando
constatar-se
uma
crise
hiperglicêmica,
manifestando-se por pele seca e quente, hálito
cetônico, respiração profunda e rápida, hipotensão e
taquicardia.

CARGO: DENTISTA

QUESTÕES DE 21 A 40
22) Em relação às técnicas
classificar exérese como:

cirúrgicas,

podemos

A) Acesso ao objetivo cirúrgico
B) Acesso ao objetivo cirúrgico.
C) Remoção do objetivo cirúrgico.
D) Reparo da área (sutura).
23) São os principais espaços faciais primários da maxila,
EXCETO:
A) Canino
B) Bucal
C) Infratemporal
D) Sublingual
24) Está incorreto afirmar com relação aos dentes natais
e neonatais, exceto:
A) A causa da erupção precoce de dentes decíduos é
geralmente um fenômeno familiar.
B) A extração desses dentes é um procedimento
simples. Depois de removê-los, deve-se realizar uma
curetagem do alvéolo.
C) A maior parte dos dentes natais ou neonatais é
supranumerária.
D) Esses dentes geralmente podem causar dificuldades
para a mãe que deseja amamentar.
25) Com relação aos antibióticos de uso odontológico,
está correto afirmar:
A) As bactérias gram positivas são protegidas por
polissacarídeos e lipopolissacarídeos que impedem
que as Penicilinas naturais cheguem até o seu local
de ação.
B) As Cefalosporinas são bactericidas de largo espectro.
É um antibiótico de baixa toxicidade e seu principal
efeito adverso é provocar danos gastrointestinais.
C) As infecções estreptocócicas e pneumocócicas
respondem muito bem às Eritromicinas. Seu
espectro de ação abrange cocos gram positivos e
negativos, além de alguns bacilos gram positivos e
negativos. Embora menos eficaz que as Penicilinas,
constituem-se uma boa alternativa quando essas não
podem ser utilizadas.
D) O Clorafenicol é um antibiótico de largo espectro e
de atividade fundamentalmente bacteriostática. Tem
seu uso bem difundido na odontologia por
apresentar baixa toxicidade e agir sobre
estreptococos e estafilococos.
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26) Os
antiinflamatórios
corticosteróides
contraindicados em pacientes com, EXCETO:

estão

A) Glomerulonefrite.
B) Gravidez.
C) Hipertensão arterial.
D) Úlceras gastrointestinais.
27) Em situações onde um dente com periodonto sadio é
submetido a forças unilaterais excessivas, esse dente
recebe forças laterais e sofre inclinação na mesma
direção que o efeito da força. Nesse caso, observamse duas zonas de pressão e duas de tensão. De
acordo com o texto acima, podemos afirmar,
EXCETO:
A) Nas zonas de pressão, observa-se trombose vascular
e desorganização das células dos feixes de fibras
colágenas.
B) Nas zonas de tensão, observa-se reabsorção óssea, o
que se traduz, clinicamente, por mobilidade.
C) Quando a força excessiva é retirada, dá-se a
cicatrização dos tecidos periodontais nas zonas de
pressão e tensão e o dente fica estável em sua nova
posição.
D) Se a magnitude da força for muito traumática, a tal
ponto de necrosar as células do ligamento
periodontal, não ocorrerá reabsorção óssea direta
pelos osteoclastos, pois estes não serão ativados.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

30) Assinale a alternativa INCORRETA com relação aos
possíveis fatores etiológicos para os flare-ups
endodônticos:
A) Introdução de um novo irritante no tecido inflamado
exarceba um problema crônico.
B) Aumento da pressão do tecido devido ao exsudato
excessivo que aplica pressão às terminações
nervosas.
C) Fatores psicológicos como medo e ansiedade podem
exarcebar a percepção do paciente e reduzir a
tolerância à dor.
D) Uma redução na pressão do tecido induz a liberação
de mediadores químicos da inflamação, como as
prostaglandinas.
31) Com relação às propriedades mecânicas dos
instrumentos endodônticos, NÃO podemos afirmar
que:
A) A elasticidade é uma propriedade que indica a
capacidade de o material sofrer grandes
deformações elásticas ou não permanentes.
B) Maleabilidade é uma propriedade que indica a
capacidade de o material sofrer grandes
deformações permanentes numa determinada
direção, sem atingir a ruptura.

28) Com relação aos agentes clareadores intracoronários
disponíveis, podemos afirmar:

C) Tenacidade é capacidade de o material absorver
energia nas regiões elástica e plástica.
D) Resiliência é a propriedade que indica a capacidade
de o material resistir às cargas, sem sofrer
deformações permanentes.

A) O perborato de sódio é
clareamento intracoronário.

32) Com relação aos movimentos dos instrumentos
endodônticos, assinale a alternativa INCORRETA:

recomendado

para

B) O peróxido de hidrogênio a 5,25% é a concentração
mais comum.
C) Os agentes à base de peróxido de carbamida são
mais seguros.
D) Os agentes redutores são os mais comuns.
29) Quando comparados pacientes idosos a pacientes
jovens, quanto ao reparo de alterações periapicais,
podemos afirmar:
A) É mais provável que o reparo seja feito através da
formação de cicatriz apical.
B) Não existe diferença.
C) O reparo é menos previsível nos idosos.
D) Os padrões são semelhantes, mas possivelmente com
menos mineralização nos pacientes idosos.
CARGO: DENTISTA

A) O movimento de remoção é composto de três fases:
penetração até o terço apical do canal radicular,
rotação de uma a duas voltas sobre seu eixo à direita
e tração em direção a coroa.
B) No movimento de cateterismo, o instrumento
indicado é a lima tipo K de aço inoxidável. Para
canais atresiados, os instrumentos empregados são
os de número 06, 08, 10 e 15, de 21 mm de
comprimento.
C) As limas de NiTi manuais ou acionadas a motor,
possuem ângulo de incidência da lâmina de corte
menor que 45 graus e por isso, exercem grande ação
de limagem.
D) A rotação alternada, também conhecida como força
balanceada, é um movimento de alargamento
empregado nas limas tipo K.
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33) O odontólogo precisa estar familiarizado com o
tratamento da angina. Abaixo estão descritas
condutas caso o paciente acuse início de angina
durante o atendimento. Assinale a alternativa
INCORRETA.
A) O dentista deve ter um Kit de emergência com
comprimidos de nitroglicerina.
B) O paciente precisa ser tranquilizado e colocado em
posição reclinada de 45 graus.
C) A nitroglicerina deve ser administrada por via
sublingual.
D) A pressão sanguínea deve ser controlada, porque
pode ocorrer hipertensão passageira, depois do uso
de nitroglicerina.
34) Sobre os achados bucais no diabete, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) A flora bucal é frequentemente alterada pela
colonização dos estafilococos, que podem resultar em
uma grande quantidade de cáries.
B) A doença periodontal é o achado mais comum em
pacientes com diabete melito mal controlado.
C) Os diabéticos podem ter xerostomia e abscessos
recorrentes.
D) Podem ocorrer hipoplasia e hipocalcificação do
esmalte.
35) Todas as formas de doenças sexualmente
transmitidas são contagiosas e podem contaminar os
instrumentos dentários, resultando em infecção
acidental. Sobre os achados bucais nas doenças
sexualmente transmissíveis, assinale a alternativa
CORRETA.

36) Em um adulto, a gengiva normal recobre o osso
alveolar e a raiz dental em um nível coronal à junção
cemento-esmalte.
A
gengiva
é
dividida
anatomicamente em marginal, inserida e área
interdental. Em relação a anatomia do periodonto
normal podemos afirmnar, EXCETO:
A) Cada tipo de gengiva exibe considerável variação na
diferenciação, histologia e espessura, de acordo com
a sua demanda funcional.
B) Todos os tipos de gengiva são especificamente
estruturados para funcionar de forma adequada
contra danos mecânicos e microbianos.
C) A estrutura específica de diferentes tipos de gengiva
reflete a sua eficácia como uma barreira à
penetração de microrganismos e agentes nocivos
mais profundamente no tecido.
D) A gengiva marginal, ou inserida, é a porção terminal
ou borda da gengiva ao redor dos dentes em forma
de colar.
37) O periodonto consiste em tecidos de recobrimento e
suporte do dente: gengiva,

ligamento periodontal,

cemento e osso alveolar. O periodonto está sujeito a
variações morfológicas e funcionais, assim como as
mudanças associadas à idade. Em relação ao
periodonto normal as afirmativas abaixo estão
corretas, EXCETO:
A) Enquanto o epitélio oral e o epitélio sulcular têm
função altamente protetora, o epitélio juncional
apresenta muito mais funções e é de considerável
importância na regulação da saúde tecidual.

A) Três lesões características, conhecidas como tríade
de hutchinson, têm sido associadas à sífilis
congênita, são elas: a queratite intersticial, o
envolvimento do nervo auditivo e a deformação dos
incisivos centrais.

B) O epitélio gengival consiste em um revestimento

B) O cancro pode ocorrer na cavidade bucal, nos
pacientes com sífilis secundária.
C) A mucosa bucal é envolvida, com frequência, nos
pacientes com sífilis primária, os quais podem
queixar-se de dor de garganta e demonstrar
inflamação difusa.
D) As duas lesões mais comuns da gonorréia são a goma
e a glossite luética.

C) O principal tipo celular do epitélio gengival, bem

CARGO: DENTISTA

contínuo de epitélio escamoso estratificado e três
diferentes áreas podem ser definidas: epitélio
externo ou oral, epitélio sulcular e epitélio juncional.

como de outros epitélios escamosos estratificados,
são os fibroblastos.
D) Principal função do epitélio gengival é proteger as
estruturas

profundas,enquanto

permite

intercâmbio seletivo com o meio ambiente oral.
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38) Em relação as características de normalidade do periodonto podemos afirmar, EXCETO:
A) A cor da gengiva marginal e inserida é geralmente descrita como “rosa coral” e resulta do suprimento vascular, da
espessura, do grau de queratinização do epitélio e da presença de células que contêm pigmento.
B) A cor da gengiva marginal e inserida é mais clara em indivíduos loiros com pele clara do que em indivíduos de pele e
cabelos escuros.
C) A gengiva inserida é demarcada da mucosa alveolar adjacente na face vestibular por uma linha mucogengival
claramente definida. A mucosa alveolar é vermelha, lisa e brilhante, em vez de rosa e pontilhada.
D) O epitélio da mucosa alveolar é mais fino, queratinizado e não contém cristas epiteliais. O tecido conjuntivo da
mucosa alveolar é frouxamente organizado e os vasos sanguíneos são mais numerosos.
39) O contorno e a forma gengival são de extrema importância para a estética e proteção periodontal. Este contorno
pode ser influenciado por diversos fatores, EXCETO:
A) A altura da gengiva interdental varia com a localização do ponto de contato proximal. Na região anterior a papila
interdental tem a forma piramidal e na região de molares, a papila é mais plana no sentido vestibulolingual.
B) A gengiva marginal envolve o dente em forma de colar e segue um contorno festonado nas superfícies vestibular e
lingual.
C) A gengiva marginal forma uma linha reta ao longo dos dentes com superfícies relativamente planas. Em dentes com
convexidade mesiodistal pronunciada ou dentes em vestibuloversão, o contorno arqueado normal é acentuado e a
gengiva fica localizada mais apicalmente.
D) O contorno ou forma da gengiva varia consideravelmente mas independe da forma dos dentes e do seu alinhamento
no arco, da localização e do tamanho da área do contato proximal e das dimensões das ameias vestibular e lingual.
40) Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente os aspectos, sinais e localização das
úlceras bucais:
COLUNA I
1 – Ulceração da mucosa com centro necrótico amarelo-esbranquiçado e borda eritematosa dolorosa, localizada
usualmente na superfície mucosa, sem envolvimento gengival.
2 – Ulceração indolor com bordas elevadas e endurecidas. pode estar associada com leucoplasia e ter eritema,
localizada mais frequentemente na base da língua, lábio inferior, assoalho da boca.
3 – Ulceração indolor com centro purulento, borda irregular, aspecto amarelo, com nodos, localizada na língua,
amígdalas e palato mole.
4 – Área ulcerada endurecida com bordas elevadas e centro esbranquiçado. Em geral presença de linfadenopatia.
localizada no lábio, línguas ou amígdalas.
5 – Úlceras de profundidade variável, dolorosas, aspecto das lesões variáveis, queixa de dor de garganta, perda de peso,
dispnéia, localizada na orofaringe, mucosa bucal, língua e palato.
COLUNA II
( ) Tuberculose
( ) Estomatite aftosa
( ) Carcinoma
( ) Cancro da sífilis primária
( ) Histoplasmose
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA:
A)
B)
C)
D)

(1) (3) (2) (4) (5).
(1) (5) (2) (4) (3).
(3) (1) (2) (4) (5).
(4) (1) (3) (2) (5).

CARGO: DENTISTA
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