ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA
CIRURGIÃO DENTISTA
PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E PEDIATRIA
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 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
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
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, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.luiscorreia2018@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 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
PÓS-HONESTIDADE
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

A verdade está em baixa na esfera pública. Ela é vítima de corrupção ativa e passiva: ativa quando alguém
produz informação falsa e a dispara; passiva quando alguém a consome e, num reflexo, a replica em suas redes. Ambos
agem em parceria. O Brasil recente nos oferece inúmeros exemplos de informações fabricadas e espalhadas por essa
parceria de corruptores; Marielle Franco teria sido ex-mulher do traficante Marcinho vp e eleita pelo Comando
Vermelho; Sergio Moro teria ajudado o PSDB a desviar R$ 500 milhões; os tiros contra a caravana de Lula teriam sido
invenções do PT; o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia, e 90% dos assassinatos de homossexuais ocorreriam
em locais de consumo de drogas e prostituição; a questão da água" em São Paulo, para Alckmin, estaria resolvida; a
"ideologia de gênero" estaria pervertendo a sexualidade de crianças por todo o país.
Ainda que a mentira na política seja tão velha quanto a própria política, sua escala industrial, velocidade de
propagação e capacidade de customização cirúrgica, conforme o perfil do receptor, deram ao fenômeno uma dimensão
desconhecida. A mentira que perdura fora do alcance do radar público pode produzir danos irreversíveis quando a
contestação ou o desmentido chegam tarde demais ou quando seu consumidor não está aberto à dúvida.
A atual circulação de notícias falsas, forjadas não para informar, mas para provocar emoções e espasmos,
não é mero agravamento de problema antigo, mas patologia nova, cujos remédios ainda estão sendo inventados e
testados.
Seus impactos são sentidos em eleições, políticas públicas e conflitos sociais cotidianos.
O obstáculo que isso põe à vida democrática, que depende de cidadãos informados e que definem suas
posições com base em fatos reais elementares, é evidente. Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua esquina,
se aceita qualquer versão dos fatos que lhe oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social, como a violência ou a falta de emprego, não poderá dizer que se autogoverna.
Será presa fácil para a dominação e a manipulação. Um fantoche não é um sujeito livre em qualquer sentido genuíno
da palavra liberdade.
Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais sutil que o acompanha: não é só a verdade que está
em baixa, mas o valor da verdade. Mais perigoso do que a contaminação do espaço público com versões maquiadas
dos fatos é a perda do interesse na veracidade das versões, o esvaziamento de sua relevância.
Harry Frankfurt, filósofo estadunidense, observou essa distinção anos atrás. Para ele, o mentiroso é aquele
que falta com a verdade de forma deliberada. Sabe que mente porque conhece a verdade. A mentira não se confunde
com a "bullshit", uma afirmação indiferente à verdade e veiculada com outros objetivos. Traduziu-se “bullshit" por
“pós-verdade". Seguindo essa tradução, podemos chamar o “bullshiter" de “pós-honesto".
O pós-honesto, diferentemente do mentiroso, não sabe se está mentindo e nem quer saber. Para ele, a
verdade pouco importa, pois joga outro jogo: a versão que comunica almeja despertar afetos e reações impulsivas, de
marcar o pertencimento a um grupo, de definir identidades e contrastes. Mira o fígado, não a mente. O pós-honesto é
inimigo mais sério da democracia do que o mentiroso, pois promove o eclipse da verdade como critério a partir do
qual decidimos e agimos. Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com a esfera pública, mais perdemos a
capacidade de ser honestos.
Quando Michel Temer, dias atrás, disse a empresários que o povo “se regozijou" com a centralização de
poder da ditadura militar, não estava interessado em disputar leituras da história. Apenas sinalizava simpatia ao
grupo de ouvintes. Quando manifestantes disseram, sob liderança de Alexandre Frota, que uma exposição de arte, na
qual jamais pisaram, incentivava a pedofilia, não estavam preocupados em saber se isso era verdade ou mentira. Sua
empreitada era outra. São monumentos exemplares da pós-honestidade. Contribuir com esse jogo, de forma ativa ou
passiva, é um problema ético.

MENDES, Conrado Hübner. Pós-modernidade. In: ÉPOCA, 9 abril 2018. p. 82.
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01) O texto evidencia
(A) Afirmações
coletivo.

negativas

05) O verbo é o núcleo da informação em
encontrando

respaldo

(A) “Ela é vítima de corrupção ativa e passiva”. (L.1).
(B) “o mentiroso é aquele...” (L.26).

(B) Declarações inconsequentes causando impacto
social.

(C) “Marielle Franco teria sido (...) eleita pelo Comando
Vermelho;” (L.4/5).

(C) Pronunciamentos
abalizados
de
diversos
interlocutores gerando reflexão popular.

(D) “Sua empreitada era outra...” (L.39/40).

(D) O
fenômeno
da
“pós-honestidade”
tem
posicionamentos
antiéticos
que
implicam
repercussão negativa na sociedade.

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão
“da ditadura” (L.37) o termo

02) O texto
(A) Explicita uma cultura comportamental antiga de
divulgação de fatos sem respaldo de verdade.
(B) Revela o lado mau do ser humano em não ter
compromisso com a verdade.
(C) Condena os que se deixam levar por informações
sobre as quais não refletem.
(D) Desestimula os que estão em busca da verdade e
desprezam a mentira.
03) De acordo com o texto, depreende-se que
(A) O autor estabelece um diálogo dialético entre dois
pensamentos, ao mencionar os discursos inseridos
nas “informações fabricadas” constantes no
primeiro parágrafo.
(B) A disseminação de informações e notícias
propositadamente criadas tem como motivação
informar o leitor sobre os fatos que acontecem no
mundo.
(C) O comportamento de disseminar notícias falsas faz
com que pessoas de boa fé sejam envolvidas como
vítimas ou, desavisadamente, colaboradoras nos
processos de viralização de conteúdo enganoso.

(A) “de emprego” (L.20).
(B) “à vida democrática” (L.17).
(C) “de notícias” (L.13).
(D) “da pós-honestidade” (L.40).
07) A expressão verbal “pode produzir” (L.11) indica
uma ação
(A) Hipotética.
(B) Concluída.
(C) Habitual.
(D) Momentânea.
08) Tem função predicativa a expressão
(A) “falsa” (L.2).
(B) ‘”pós-honesto”’ (L.30).
(C) ‘”O pós-honesto”’ (L.32)
(D) “de ouvintes” (L.38).
09)
“Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais
sutil que o acompanha: não é só a verdade que está em
baixa, mas o valor da verdade.” (L.23/24).

(D) O resgate da credibilidade, na era da crise da
informação, carece do comprometimento dos
veículos de comunicação social.

Sobre o período em evidência, é correto afirmar:

04) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal
a expressão

(B) A agente da ação verbal, na segunda oração, é
indeterminado.

(A) “informação falsa” (L.2).
(B) “de notícias falsas” (L.13).

(A) A estrutura oracional obedece ao processo de
coordenação.

(C) A oração introduzida pelo vocábulo “que” de valor
de adjunto adnominal.
(D) A conjunção “mas” tem valor adversativo.

(C) “à vida democrática” (L.17).
(D) “da ditadura militar” (L.37).

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA PACIENTES ESPECIAIS E PEDIATRIA
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10)

14) Sobre o elementos linguísticos presentes no texto,
é correto afirmar

“Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua
esquina, se aceita qualquer versão dos fatos que lhe
oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe
expliquem causalidades complexas da vida social...”
(L.18/20).
Constitui uma afirmação correta sobre o fragmento a
indicada em
(A) A forma verbal “oferecem”
concordando com “fatos”.

está no plural

(B) Os termos “Se” e “ou”, em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece
fontes
respeitáveis”,
denotam,
respectivamente” condição e alternância.
(C) Os vocábulos “que” e “que” em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social...”, exercem
a mesma função morfossintática.
(D) A oração “que aconteceu em sua esquina” tem valor
adjetivo.
11) O “se” é partícula apassivadora pessoal em
(A) “Traduziu-se “’bullshit...’" (L.28).
(B) “...que se autogoverna” (L.20).
(C) “...em saber se isso era verdade ou mentira.” (L.39).
(D) “A mentira não se confunde com a "bullshit"”.
(L.27/28).

(A) Preserva-se a função sintática o termo “algo mais
sutil”, em “há algo mais sutil” (L.23), ao se
substituir o verbo HAVER por existir.
(B) Estabelece a mesma relação que o conectivo “que”,
em “que se autogoverna” (L.20) o “que”, em “que o
povo “se regozijou"’ (L.36).
(C) A expressão “quanto a própria política” (L.9) pode
ser tomada como uma oração com a omissão da
forma verbal e que expressa uma comparação
implícita.
(D) O vocábulo “nova” (L.14), se deslocado para antes
do substantivo que modifica, provocará alteração
semântica na frase.
15)
“Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com
a esfera pública, mais perdemos a capacidade de ser
honestos.” (L.34/35).
Entre as ideias contidas no fragmento em destaque, está
presente uma relação de
(A) Modo
(B) Consequência.
(C) Condição
(D) Proporcionalidade.

12) A alternativa em que o fragmento destacado
contém uma ideia de estado de sujeito é
(A) “Ambos agem em parceria.” (L.2/3).
(B) “o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia,”
(L.6).
(C) “A verdade está em baixa na esfera pública.” (L.1).
(D) “alguém produz informação falsa” (L.1/2).
13) Expressa uma concessão o fragmento transcrito em
(A) “Quando Michel Temer, dias atrás, disse a
empresários” (L.36).
(B) “Ainda que a mentira na política seja tão velha”
(L.9).
(C) “Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação
com a esfera pública,” (L.34).
(D) “...que depende de cidadãos informados” (L.17).
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INFORMÁTICA
16) Julgue os itens abaixo sobre as formas de pesquisa
do Windows 8:

QUESTÕES DE 16 A 20
19) Com base na imagem abaixo do MS Excel julgue os
itens abaixo:

I. Caso o usuário queira pesquisar especificamente
por arquivos pode utilizar o atalho de teclado
Windows+W.
II. Caso o usuário queira pesquisar especificamente
por configurações pode utilizar o atalho de teclado
Windows+F.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o item I é verdadeiro.
Apenas o item II é verdadeiro.
Os itens I e II são falsos.
Os itens I e II são verdadeiros.

17) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do
Windows 8:
I.

O Windows 8 não possui o Outlook Express, seu
aplicativo para ler correio eletrônico chama-se
Email.
II. O aplicativo LOJA do Windows 8 permite a procura
e instalações de aplicativos testados, aprovados e
garantidos pela Microsoft como funcionais e livres
de spywares ou adwares.
III. No Windows 8 o novo Gerenciador de Tarefas
pode ser inicializado de 5 maneiras, uma dela é
pelo atalho Ctrl+Alt+Esc.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o item I é verdadeiro.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas os itens I e III são verdadeiros.
Apenas o item III é verdadeiro.

18) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades e
atalhos do MS Word:
I.

Ao utilizar o atalho CTRL+F2 o usuário pode exibir
ou esconder sua barra de ferramentas.
II. Para copiar uma formatação o usuário pode utilizar
o atalho Ctrl+Shift+C.
III. Quando o usuário seleciona a opção Oculto nos
Efeitos da tela de Formatação de Fontes, faz com
que o texto não apareça na tela nem na impressão.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas o itens II e III são verdadeiros.
Apenas o itens I e III são verdadeiros.

I.

Para obter o resultado total da quantidade na
célula C7, o usuário digitou a fórmula
=SOMA(C3;C6) e obteve o resultado igual a 193.
II. Para obter o resultado total da quantidade na
célula C7, o usuário também poderá utilizar
=C3+C4+C5+C6 e após teclar Enter também
obterá o mesmo resultado de 193.
III. Caso o usuário digite na célula C7 a fórmula
=CONT.NÚM(C2:C6) o resultado obtido após
teclar Enter será igual a 5.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Os itens I e II são falsos.
Os itens I e III são falsos.
Os itens II e III são falsos.

20) Julgue os itens abaixo os conceitos de navegação na
internet, URL, Links e Sites:
I.

Cookies são arquivos de textos criados pelo
servidor Web e enviado como resposta ao acesso a
uma determinada página pelo cliente.
II. Como os sites consultam livremente o diretório de
cookies
eles
podem
representar
uma
vulnerabilidade quanto à privacidade do usuário.
III. Todos os recursos presentes na Internet são
localizados por meio de um endereço único
conhecido como URL.
(A)
(B)
(C)
(D)

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA PACIENTES ESPECIAIS E PEDIATRIA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Pacientes diagnosticados com epilepsia para
controlar as crises fazem uso constante de
medicação anticonvulsivante. Os cirurgiões
dentistas devem estar familiarizados com essas
medicações, o que inclui suas complicações e
efeitos colaterais. No que diz respeito as
manifestações mais comuns de interesse
odontológico, assinale a alternativa que refere a
alteração mais comum na cavidade bucal.
(A) Xerostomia.
(B) Incidência de lesões cariosas.
(C) Bruxismo.
(D) Hiperplasia gengival.
22) No que diz respeito as complicações bucais
decorrentes da quimioterapia para tratamento do
câncer, marque a alternativa correta.
(A) Quanto mais jovem o paciente menor é a
possibilidade de a quimioterapia afetar a cavidade
bucal.
(B) O plano de tratamento de pacientes com câncer
deve ser estabelecido independente do
diagnóstico, sem precisar preocupar com a fase da
doença.
(C) Modificações
no
crescimento
facial
e
hipersensibilidade não ocorrem em pacientes em
tratamento com quimioterapia.
(D) A forma mais comum da estomatotoxicidade direta
na cavidade bucal é a mucosite oral ulcerativa
difusa.
23) A paralisia cerebral (PC) é um tipo de alteração
neuromuscular não progressiva que afeta a
postura e os movimentos, causada por danos ao
cérebro em desenvolvimento, ocorridos no período
pré-natal, durante o nascimento ou no período pósnatal. Sabe-se que existem 4 classificações para PC,
sendo a principal delas, que responde por 65% dos
casos, caracterizada por um aumento do tônus
muscular, hiper-flexia e a plegia que atinge os
membros. Marque a alternativa correta que nomeia
a classificação descrita acima.

QUESTÕES DE 21 A 60
24) A_____________________________ é uma degeneração do
Sistema Nervoso Central (SNC) crônica e
progressiva, resultante da redução da quantidade
de neurônios pigmentados na substância negra,
caracterizada essencialmente por sintomas
motores, embora manifestações não-motoras
possam ocorrer.
(A) Doença de Parkinson.
(B) Demência frontotemporal.
(C) Doença de Alzheimer.
(D) Demência Vascular.
25) Pacientes gestantes merecem uma atenção
especial, uma vez que várias alterações acontecem
no organismo durante a gestação. Dentre as opções
abaixo, indique qual a manifestação bucal pode
estar presente na paciente gestante.
(A) Xerostomia.
(B) Herpes labial.
(C) Gengivite gravídica.
(D) Líquen Plano.
26) Durante
os
preparativos
para
cirurgia
odontológica, o profissional observou que a
paciente desenvolveu subitamente o seguinte
quadro clínico: palidez, sudorese intensa, pele fria
ao toque e tremores. De acordo com essas
características, marque a alternativa que melhor
defina o episódio citado.
(A) Choque hipovolêmico.
(B) Hipoglicemia.
(C) Uremia.
(D) Hiperglicemia.
27) Em relação aos pacientes diagnosticados com
paralisia cerebral, assinale a manifestação bucal
que está diretamente relacionada a falta de
coordenação dos movimentos.

(A) Atáxicos.
(B) Atetóides.

(A) Alto índice de lesões cariosas.

(C) Espásticos.

(C) Hiperplasia do Esmalte.

(D) Mistos.

(D) Impactação dentária.

(B) Hipoplasia gengival.
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28) O distúrbio neuromotor é uma alteração motora,
causada por uma lesão no sistema nervoso, e a
estabilização do paciente diagnosticado com esse
distúrbio visa o conforto máximo para o paciente
sem penalizar o profissional. A palavra destacada
tem um sinônimo muito utilizado por cirurgiõesdentistas que atendem pessoas com deficiência.
Marque-o.

31) As doenças infectocontagiosas são de extremo
interesse ao cirurgião-dentista, porque envolvem
três aspectos importantes: a integridade física do
paciente, a integridade física do profissional e a
prevenção da contaminação cruzada. De acordo
com os seus conhecimentos assinale a opção onde
todas
as
doenças
são
consideradas
infectocontagiosas.

(A) Fundação.
(B) Consolidação.

(A) Hepatite viral, Linfoma de Hodgkin.
(B) Difteria,Herpes simples.

(C) Proteção.

(C) Mononucleose infecciosa, Epidermólise bolhosa.

(D) Contenção.

(D) Síndrome de San Filippo, Escarlatina .

29) Com relação ao tratamento odontológico de
pacientes cardiopatas, alérgicos à penicilina e
capazes de tomar medicação por via oral, indique
qual a profilaxia antibiótica indicada para
procedimento cirúrgico simples.

32) Um paciente com diagnóstico de diabetes mellitus,
em uso constante de insulina e fazendo
acompanhamento médico constante, necessita
realizar a exodontia do elemento 14. Considerando
a escala da American Society of Anesthesiologists
(ASA), assinale a classificação ideal para esse
paciente.

(A) Azitromicina 200mg por via oral 1 h antes do
procedimento.
(B) Clindamicina 600mg por via oral 1 h antes do
procedimento.

(A) ASA I.

(C) Amoxicilina 2g por via oral 1 h antes do
procedimento.

(C) ASA III.
(D) ASA IV.

(D) Claritromicina 400mg por via oral 1 hora antes do
procedimento.
30) O paciente diabético, quando não compensado,
apresenta três tipos de complicações mais
frequentes: a cetoacidose metabólica, o coma
hiperosmolar e a hipoglicemia. A respeito dessas
complicações, é correto afirmar.
(A) Na cetoacidose, o paciente apresenta sinais de
glicose alta como poliúria, polidipsia, polifagia,
perda de peso, fraqueza, ,devendo ser
imediatamente encaminhado ao médico.
(B) O coma hiperosmolar geralmente ocorre em
indivíduos diabete melito tipo I.
(C) Não há necessidade de interrupção do tratamento
odontológico quando contatada a hipoglicemia
durante a consulta.
(D) A hipoglicemia não é um distúrbio evitável.

(B) ASA II.

33) Paciente M.G.S, 58 anos, sexo masculino,
compareceu para avaliação odontológica com
queixa de dor na região superior direita. Durante a
anamnese, informou ter diagnóstico médico de
hipertensão arterial sistêmica há 10 anos. Na
cavidade bucal, esta doença é caracterizada pelo
sangramento
gengival
excessivo
após
procedimentos odontológicos. Dessa forma
marque a alternativa correta no que diz respeito ao
atendimento odontológico desse paciente.
(A) Não se deve preocupar com o tempo da sessão.
(B) Indica usar soluções anestésicas que contenham
um vasoconstrictor não-adrenérgico, como a
felipressina.
(C) O ideal é marcar atendimento no fim da manhã ou
início da tarde.
(D) A prescrição de ansiolítico não é recomendada.
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34) Caracteriza-se por um desvio no comportamento,
um distúrbio global do desenvolvimento e uma
síndrome incapacitante de etiologia desconhecida.
(A) Esquizofrenia.
(B) Depressão.
(C) Transtorno do espectro autista.
(D) Transtorno maníaco-depressivo.
35) Os transtornos alimentares são desvios do
comportamento alimentar que podem levar a à
caquexia o à obesidade, entre outros problemas
físicos e incapacidades. A cavidade bucal apresenta
algumas alterações decorrentes desses transtornos
alimentares e é de fundamental importância que o
cirurgião-dentista esteja apto a reconhecer os
sinais da doença. Assinale a alternativa que pode
caracterizar um transtorno alimentar.
(A) Erosão dentária.
(B) Diminuição no índice de lesões cariosas.
(C) Relaxamento muscular.
(D) Hiperplasia fibrosa.
36) A anestesia geral é um método utilizado em
Odontologia com indução endovenosa e
manutenção de gases anestésicos. Dentre as opções
abaixo, informe em qual caso este método é
contraindicado.
(A) Dificuldade de intubação nasotraqueal.
(B) Paciente muito agitado e agressivo.
(C) Pessoas extremamente nervosas para qualquer
tipo de intervenção odontológica.
(D) Cirurgias de grande porte.
37) Os anestésicos locais utilizados em Odontologia,
são compostos por substâncias vasoconstritoras
que diminuem o fluxo sanguíneo no local em que
são aplicados. Há dois tipos de vasoconstritores
mais utilizados: os adrenérgicos (adrenalina e
noradrenalina) e os sintéticos. Marque a
alternativa correta com relação ao uso de
vasoconstritores.
(A) Diminui a profundidade da anestesia.
(B) Aumenta a toxicidade do anestésico local.
(C) Aumenta o sangramento em procedimentos
cirúrgicos.

38) A falta de conhecimento por parte dos cirurgiõesdentistas das técnicas de analgesia/sedação,
quando diante de um paciente ansioso, o
desconhecimento da psicofisiologia do pânico, bem
como o descontrole do paciente, poderá conduzir
ambos a uma situação inesperada com resultados
danosos. Sendo assim, devemos buscar soluções
através de técnicas testadas e aprovadas, para
controle do medo, dor e ansiedade. Assinale a
alternativa utilizada como sedação consciente na
odontologia.
(A) Inconsciência total.
(B) Sedação inalatória com óxido nitroso.
(C) Contenção física.
(D) Aumento da dosagem anestésica.
39) Para um planejamento odontológico correto de um
paciente idoso o cirurgião-dentista não deve
economizar explicações esclarecendo, portanto, o
limite entre o ideal e o que realmente pode ser
obtida com recursos disponíveis. Em muitos casos
há um desalinho ou impossibilidade em atingir as
expectativas do paciente nessa faixa etária. Marque
a opção que melhor se relaciona ao planejamento
odontológico do idoso.
(A) Levantamento do estado atual de saúde e
medicamentos que faz uso.
(B) Ignorar as queixas do paciente.
(C) Não se preocupar com o tempo de duração das
consultas.
(D) Desconsiderar os tratamentos anteriores.
40) A laserterapia não pretende substituir os
tratamentos convencionais, mas pode auxiliar o
organismo a regular seus processos biológicos,
colaborando
com
a
regeneração
e
o
restabelecimento do equilíbrio, obtendo a cura de
forma rápida e ordenada. De acordo com as
alternativas, informe qual pode ser considerado
efeito da laserterapia.
(A) Desestimula a circulação.
(B) Melhora a reparação e a cicatrização tecidual.
(C) Não atua no edema pós cirúrgico.
(D) Diminui a imunidade local, atrasando o processo de
cicatrização.

(D) Aumento da duração da anestesia.
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41) Considerada uma sequela proveniente da
radioterapia e caraterizada pela perda da mucosa
de revestimento ou do tecido cutâneo da boca e a
consequente exposição do tecido ósseo necrótico.
Informe qual dos efeitos secundários do
tratamento
radioterápico
abaixo
melhor
representa essa definição.
(A) Xerostomia.
(B) Mucosite.
(C) Osteorradioncecrose.
(D) Candidíase.
42) Em relação à epidemiologia da hipertensão,
estima-se que aproximadamente 30 milhões de
pessoas apresentam hipertensão no Brasil, sendo
que metade destes não sabe que estão nessa
condição. Em uma situação de urgência
odontológica, com queixa de dor aguda e constante,
de um paciente hipertenso descompensado,
indique qual a conduta ideal.
(A) Realizar o procedimento de urgência sob uso de
anestesia local.
(B) Prescrever corticoide para alívio da dor.
(C) Encaminhar o paciente para avaliação médica, sem
intervenção para melhora da dor.
(D) Prescrever Diclofenaco sódico 50mg de 10 em 10
hs para conseguir equilibrar a PA.
43) Várias doenças e condições médicas podem exigir
tratamento prolongado com medicamentos
anticoagulantes. Abaixo marque a medicação
anticoagulante.
(A) AAS.
(B) Paracetamol.
(C) Heparina.

(A) Língua avermelhada e saburrosa.
(B) Hálito cetônico.
(C) Mucocele.
(D) Xerostomia.
45) Se uma paciente relata estar no primeiro trimestre
da gestação porém com presença de abcesso e
queija de dor pulsátil, aguda e constante, informe
qual a melhor conduta.
(A) Marcar a consulta para o final da gestação.
(B) Prescrever analgésicos e anti-inflamatórios
durante toda a gestação, até o nascimento do bebê.
(C) Fazer alívio da dor utilizando a Prilocaína 3% como
solução anestésica.
(D) Realizar a urgência, para alívio da dor, sob uso de
Lidocaína 2%.
46) Com o passar dos anos é comum verificar uma
perda óssea progressiva, da estrutura dental,
possivelmente devido a dissolução química. Assim
sendo, assinale a opção que melhor exemplifica
essa afirmação.
(A) Pacientes hipertensos.
(B) Pacientes fumantes.
(C) Pacientes idosos.
(D) Pacientes gestantes.
47) Nos indivíduos com Insuficiência Renal Crônica
(IRC), as drogas que dependem do metabolismo ou
excreção renal devem ser evitadas. No entanto,
caso sejam necessárias, a dose deve ser modificada
ou o intervalo aumentado. Se um paciente
apresenta esse diagnóstico sistêmico com
indicação de cirurgia oral maior, marque a
alternativa que informa a melhor conduta.

(D) Dipirona sódica.

(A) Os anti-inflamatórios não esteroidas (AINES) não
causam alteração nos rins e podem ser indicados.

44) O diabetes atualmente é uma alteração muito
frequente em nos pacientes de rotina de um
consultório odontológico. O cirurgião-dentista
deve estar apto a conduzir com segurança o
atendimento clínico desses pacientes. O paciente
diabético tem uma diversidade de características
bucais que lhe são bem peculiares principalmente
durante o período de descompensação. São
aspectos bucais relacionados ao diabete melito,
exceto.

(B) Os medicamentos com ações antiplaquetárias
devem ser evitados em doentes renais crônicos.
(C) A solução anestésica de escolha deve ser a de maior
poder vasoconstritor.
(D) Realizar a antibioticoterapia 48hs antes da cirurgia
e continuar 5 dias após a mesma.
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48) A saliva é essencial para a manutenção da saúde
bucal, tendo a função de limpar a boca, eliminar
substâncias tóxicas, regular a acidez, o pH oral,
combater os microrganismos e participar no
processo de remineralização do esmalte dentário.
Assinale a opção que se refere ao nome que se dá a
redução na quantidade da produção normal de
saliva.

52) A anemia é definida como uma redução da massa
de __________________ circulantes no sangue.

(A) Disgeusia.

53) O Lupus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença
autoimune que ocorre em decorrência de danos
teciduais mediados pelo sistema imunológico. De
acordo com a literatura, a presença de lesões orais
é frequente, podendo atingir cerca de 45% dos
pacientes. Assinale a lesão que NÃO é característica
em pacientes com LES.

(B) Hipersalivação.
(C) Hipossalivação.
(D) Xerostomia.
49) A radioterapia é um tratamento que pode ser
realizado de modo local, regional ou ambos. Pode
ser empregada de maneira exclusiva ou associada
a outros tratamentos, como cirurgia e
quimioterapia. Com base nessa afirmativa marque
aquela onde a radioterapia se faz necessária.
(A) Tratamento de mucocele.

(A) Neutrófilos.
(B) Eritrócitos.
(C) Basófilos.
(D) Macrófagos.

(A) Ulcerações agudas.
(B) Queilite angular.
(C) Hiperplasia fibrosa.
(D) Glossite.

(B) Redução de tumor.
(C) Remoção de hiperplasia fibrosa.
(D) Tratamento endodôntico.
50) Uma variedade de doenças pode levar à disfunção
hepática e a uma coagulopatia concomitante.
Portanto, o sangramento é uma preocupação para
os cirurgiões-dentistas quando pacientes com
doenças hepáticas requerem procedimentos
invasivos. Assinale a droga que é metabolizada no
fígado e deve ser evitada.
(A) Benzodiazepínicos de longa duração (Diazepam).
(B) Anti-inflamatórios esteroidais.
(C) Losartana.
(D) Dipirona sódica.
51) Durante o atendimento odontológico de um
paciente idoso, se faz necessário atentar para
cuidados com o manuseio bem como às posições
ergonômicas do paciente. Tal preocupação se dá
devido a necessidade de manter o controle da
pressão arterial bem como o fluxo sanguíneo
cerebral. Tendo essas preocupações marque a
opção referente ao que o cirurgião-dentista é capaz
de evitar.

54) As manifestações bucais na infecção pelo HIV têm
sido bem documentadas como marcadores iniciais
da infecção e progressão do HIV. Marque a
manifestação bucal característica desses pacientes.
(A) Sarcoma Epitelióide.
(B) Sarcoma fibromixoide.
(C) Sarcoma de Kaposi.
(D) Sarcoma das células claras.
55) Existem algumas doenças e síndromes que podem
ser caracterizadas pelas mesmas características
orofaciais, sendo necessário o auxilio de outras
formas diagnósticas para finalizar o plano de
tratamento ideal. Dentre as citadas abaixo, assinale
aquela que apresenta maior probabilidade de
desenvolver bruxismo agudo, má oclusão e
hipotonia muscular.
(A) Síndrome do X frágil.
(B) Síndrome de Down.
(C) Sïndrome de Willians.
(D) Paralisia cerebral.

(A) Ansiedade do profissional.
(B) Esforços físicos.
(C) Aumento no rendimento cardíaco.
(D) Hipotensão postural.
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56) A síndrome de Down é uma anormalidade
cromossômica, sendo considerada a síndrome
genética mais conhecida e estudada, com
incidência de aproximadamente 1 em cada 800
nascimentos. Em cerca de 95% dos casos ocorre a
trissomia simples do cromossomo 21. Todavia
sabe-se que este paciente pode apresentar uma
predisposição a alterações sistêmicas importantes
e que muitas vezes deve ser solicitada a
averiguação antes de iniciar o tratamento
odontológico proposto. A partir dessa informação
marque a opção que melhor se relaciona as
alterações
sistêmicas
de
um
paciente
diagnosticado com síndrome de Down.
(A) Doenças cardíacas.
(B) Doenças mentais.
(C) Doenças renais.
(D) Doenças motoras.
57) Durante o atendimento odontológico de pacientes
sindrômicos, se faz necessário que o cirurgião
dentista tenha uma abordagem diferenciada para
que consiga ter sucesso no atendimento. Algumas
técnicas de manejo e relacionamento interpessoal
devem ser empregadas. Das alternativas abaixo,
marque aquela que representa uma maior
dificuldade no relacionamento interpessoal com
compreensão limitada da linguagem.

59) Sinal de Chvostek é um sinal médico que consiste
na presença de espasmos dos músculos faciais em
resposta à percussão do nervo facial na região
zigomática.É um dos sinais de tetania observados
em um tipo de deficiência nutricional importante.
Foi descrito pela primeira vez por František
Chvostek, um médico austríaco, em 1876, e depois
independentemente por Nathan Weiss em 1883.
Marque a qual distúrbio endócrino se refere.
(A) Hipoparatireodismo.
(B) Hiperparatireoidismo.
(C) Hipertireoidismo.
(D) Hipotireoidismo.
60) No que diz respeito a importância do cirurgiãodentista na UTI assinale a opção correta.
(A) Atua aumentando o risco de infecção.
(B) Aumenta as taxas de morbidade e mortalidade.
(C) Aumenta o tempo de internação.
(D) Melhora a condição sistêmica do paciente.

(A) Autismo.
(B) Mucopolissacaridose.
(C) Síndrome de Moebius.
(D) Paralisia cerebral.
58) No que diz respeito a pacientes deficientes
auditivos é importante que o profissional,
cirurgião-dentista (CD) se atente a algumas
recomendações. Assinale aquela que mais se aplica
a esse perfil de pacientes.
(A) O CD não deve pedir ao paciente que retire os
aparelhos auditivos.
(B) O CD não precisa se preocupar em avisar a equipe
da presença e da condição do paciente.
(C) O CD não deve permitir a presença dos pais durante
o atendimento.
(D) O CD deve utilizar da comunicação não-verbal e a
técnica de falar-mostrar-fazer.
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