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

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

ODONTÓLOGO ESB
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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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

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.
CARGO: ODONTÓLOGO ESB
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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: ODONTÓLOGO ESB
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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).

CARGO: ODONTÓLOGO ESB
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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.

CARGO: ODONTÓLOGO ESB

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)

Todos os itens são verdadeiros.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas os itens I e III são verdadeiros.
Apenas os itens II e III são verdadeiros.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) O primeiro modelo proposto por Keyes (1960)
para explicar a cárie dentária era um modelo
essencialmente ecológico, no qual a cárie seria o
produto da interação entre os fatores
determinantes. Em 1978, Newbrun acrescentou
mais um fator. Quais são esses fatores propostos
por esses autores?
(A) Dente, saliva, microrganismo e dieta.
(B) Hospedeiro, microrganismo, dieta e tempo.
(C) Hospedeiro, saliva, microrganismo e tempo.

QUESTÕES DE 21 A 60
(A) Diérese.
(B) Hemostasia.
(C) Exérese.
(D) Síntese
25) Os anestésicos locais, quando injetados nos tecidos
vivos, produzem vasodilatação em variados níveis.
Os vasoconstritores associados a anestésicos locais
oferecem as seguintes vantagens:
(A) Vasocontrição e diminuição da absorção das bases
livres.

(D) Dente, saliva, microrganismo e tempo.

(B) Vasoconstrição, aumento da duração do efeito do
anestésico e diminui a velocidade de absorção.

22) Atualmente, pesquisadores em Odontologia
Restauradora e Cariologia, mudaram o conceito de
cárie dentária. Marque a alternativa que possui
essa nova definição:

(C) Vasoconstrição e aumento da duração do efeito do
anestésico.

(A) Doença infectocontagiosa causada pela interação
dos fatores determinantes que desmineralizam o
dente até formar macroporos

26) Em 1962, Bowen desenvolveu um novo tipo de
material compósito que se mostrou mais eficiente
em comparação com os existentes até então; e essa
inovação foi denominada como bis-GMA. Assinale a
alternativa com o nome correto dessa inovação:

(B) Doença biofilme-açúcar dependente que produz
uma destruição progressiva na parte mineral do
dente.
(C) Doença causada por diversos fatores onde a saliva
tem um papel primordial no combate contra a ação
dos ácidos.
(D) Doença
infectocontagiosa
causada
pelos
microrganismos da família Streptococos e que
desmineraliza o dente progressivamente.
23) Quando realizamos uma exodontia, devemos
prestar atenção nos antecedentes médicos do
paciente. A hipertensão arterial oferece maior risco
de lesão ao órgão-alvo, em vários leitos vasculares.
A partir de qual valor é considerada hipertensão?
(A) Acima de 120 mmHg.
(B) Acima de 130 mmHg.
(C) Acima de 140 mmHg.
(D) Acima de 150 mmHg.
24) Existem quatro tempos bem definidos na cirurgia e
dentro de cada tempo existem procedimentos
próprios. A “Sutura” é considerada como parte do
seguinte tempo cirúrgico:

CARGO: ODONTÓLOGO ESB

(D) Vasocontrição e diminui a duração do efeito
anestésico.

(A) Difenol B Glicidil Metacrilato.
(B) Difenol B Gidicil Policrilato.
(C) Bisfenol A Glicidil Metacrilato.
(D) Bisfenol B Glicidil Policrilato.
27) No processo de fotopolimerização de resinas
fotoativadas acontece uma sensibilização do
material pela luz. Em relação à fotopolimerização
assinale a alternativa incorreta:
(A) A maior vantagem das resinas fotoativadas
comparadas com as resinas quimicamente ativadas
é o tempo de trabalho controlável.
(B) A molécula fotossensível que absorve a luz para
iniciar o processo de fotopolimerzação se
denomina canforoquinona.
(C) A molécula fotossensível deve absorver a luz para
conseguir iniciar a fotopolimerização, o
cumprimento de onda deve estar entre 200 a 300
nanómetros.
(D) A técnica mais indicada para as resinas
fotoativadas é a chamada de técnica incremental,
pois ela diminui o estresse das paredes cavitárias
durante a fotolopolimerização.
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28) As resinas compostas odontológicas, materiais
importantes na restauração de dentes, são
constituídas pelos seguintes componentes:
(A) Matriz resinosa, carga e polímero.
(B) Matriz resinosa, carga e agente de união.
(C) Matriz resinosa, carga e hidroxiapatita.
(D) Matriz resinosa, quartzo e agente de união.
29) Os materiais obturadores do sistema de canais
radiculares (guta-percha e cimentos endodônticos)
são bastante usados na Endodontia. Esses
materiais precisam cumprir com alguns requisitos
biológicos. Marque a resposta que têm a alternativa
errada:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

(A) Fase inflamatória.
(B) Calo cartilaginoso.
(C) Calo ósseo.
(D) Remodelação.
33) As Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal
(Brasil, 2004) descreve os princípios norteadores
das ações a serem desenvolvidas na perspectiva
das linhas do cuidado na saúde bucal. Marque a
alternativa que contenha todos esses princípios:
(A) Gestão
não
participativa,
ética,
acesso,
comprometimento e responsabilidade profissional.
(B) Gestão participativa, ética, acesso, acolhimento,
vinculo e responsabilidade profissional.

(A) Ação antimicrobiana.

(C) Gestão não participativa, bioética, acolhimentos e
vínculo.

(B) Estimula a reparação tecidual.
(C) Permitir a reabsorção no periápice.

(D) Gestão participativa, humanização, acolhimento e
vinculo.

(D) Ação anti-inflamatória e analgésica no periápice.
30) O tecido pulpar é conformado por células e uma
matriz extracelular. O componente celular da polpa
é variado. Quais são as células de defesa e de
estrutura majoritariamente encontradas na polpa.
(A) Macrófagos e fibroblastos.
(B) Mesenquimais e fibroblasto.
(C) Linfócitos T e fibroblastos.
(D) Odontoloblastos e fibroblastos.
31) O periodonto compreende a gengiva, o ligamento
periodontal, o cemento e o osso alveolar. O
ligamento peridontoal possui quatro tipos de fibras
bem definidas. Assinale a alternativa que descreve
o conceito “fibras que estão próximas a vasos e na
interface epitélio-conjuntivo”
(A) Fibras colágenas.
(B) Fibras reticulares
(C) Fibras oxitalâmicas.
(D) Fibras elásticas.
32) O reparo ósseo, por segunda intenção, possui
quatro fases que tem um tempo estabelecido a
partir da fratura ou lesão do tecido ósseo. A qual
fase corresponde aquela que acontece do dia 0 até
o dia 5:

CARGO: ODONTÓLOGO ESB

34) O processo de trabalho em saúde bucal, visa
melhorar o atendimento ao paciente. Para ter um
eficiente resultado nesse processo é necessário ter
requisitos. Um desses requisitos menciona que “a
equipe deve estar capacitada a oferecer ações
conjuntas de promoção, proteção, prevenção,
tratamento, cura e reabilitação, tanto no nível
individual quanto coletivo” corresponde a:
(A) Interdisciplinaridade e multiprofissionalismo.
(B) Integralidade da atenção.
(C) Intersetorialidade.
(D) Condições de trabalho.
35) As ações de promoção e proteção de saúde podem
ser desenvolvidas pelo sistema de saúde,
articulado
com
outras
instituições
governamentais,
empresas,
associações
comunitárias e com a população e seus órgãos de
representação. Tais ações visam à redução de
fatores de risco, que constituem ameaça à saúde
das pessoas, podendo provocar-lhes incapacidades
e doenças. Marque a alternativa que é considerada
a ação mais importante no Brasil (Ramos, 2013).
(A) Aplicação tópica de flúor.
(B) Higiene bucal supervisionada.
(C) Fluoretação das águas.
(D) Educação em saúde.
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36) A Ampliação e Qualificação da Atenção Básica tem
a responsabilidade de detectar necessidades,
providenciar os encaminhamentos requeridos em
cada caso e monitorar a evolução da reabilitação,
bem como acompanhar e manter a reabilitação no
período pós-tratamento. Marque a alternativa que
tenha uma das ações da ampliação e qualificação de
atenção básica:
(A) Prevenção e detecção de cárie dentária.
(B) Prevenção e controle do câncer bucal
(C) Prevenção e promoção de programas em saúde
bucal
(D) Prevenção e promoção de doença periodontal.
37) Quando realizamos prescrição aos pacientes,
devemos realizar uma anamnese eficiente e prestar
atenção nos seus antecedentes médicos como
alergia à penicilina. Nesse caso, qual seria uma
alternativa para prescrever um antibiótico nesses
pacientes?
(A) Oxacilina.
(B) Amoxicilina.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

40) Os dentes inclusos são aqueles que, mesmo
completamente desenvolvido, não fez sua erupção
na época normal. Qual grupo dentário apresenta
uma menor incidência de inclusão:
(A) Primeiros e segundos molares.
(B) Pré-molares inferiores.
(C) Caninos superiores.
(D) Incisivos.
41) A
Epidemiologia
propõe-se
a
estudar
quantitativamente a distribuição dos fenômenos
de saúde/doença, e seus fatores condicionantes e
determinantes, nas populações humanas. A
definição “medida de frequência de ocorrência de
quantas pessoas tornaram-se doentes em um
determinado lugar e época” corresponde a:
(A) Prevalência.
(B) Incidência.
(C) Morbidade.
(D) Especificidade.

38) A candidíase é a infecção micótica bucal mais
comumente diagnosticada. No âmbito da
Odontologia, a candidíase assume destacada
importância. A candidíase tem maior incidência
nos pacientes da seguinte faixa etária:

42) Os estudos epidemiológicos têm o objetivo de
analisar diversas populações e podem ser
classificados em observacionais e experimentais. A
definição “Estudo que identifica a população e os
participantes em grupos; depois, os indivíduos de
dois grupos são acompanhados durante um tempo
estabelecido para verificar a incidência da
doença/condição relacionada à saúde entre
expostos e não expostos” corresponde a:

(A) Recém nascidos.

(A) Estudo descritivo.

(B) Adultos.

(B) Estudo analítico .

(C) Idosos.

(C) Estudo de coorte.

(D) Adolescentes.

(D) Estudo seccional.

39) As doenças bucais são consideradas um grande
problema de saúde pública devido à alta
prevalência e incidência, e aos impactos desses
agravos, por causarem muita dor e sofrimento,
afetam a qualidade de vida das pessoas. A doença
periodontal chamada gengivite tem uma incidência
considerada:

43) Atualmente
os
exames
imaginológicos
(Radiografias digitais e tomografias) são eficientes
alternativas para um melhor diagnóstico e plano de
tratamento. Qual é a maior vantagem que a
tomografia oferece?

(A) 99%

(B) Anatomia dos maxilares melhorada.

(C) Ticarcilina.
(D) Clindamicina.

(B) 80%
(C) 60%

(A) Contraste da escala de cinzas.
(C) Visualização interna do osso maxilar.
(D) Visualização de uma imagem tridimensional

(D) 50%

CARGO: ODONTÓLOGO ESB
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44) Estudos realizados mundialmente apontam o
câncer de cabeça e pescoço como responsável de
cerca de 10% dos tumores malignos do corpo. Esse
câncer pode atingir vários sítios da cabeça e
pescoço, segundo sua etiologia, tipo, diagnóstico
realizado e localização. Qual é o sitio de maior
incidência do câncer na cabeça e pescoço?
(A) Laringe.
(B) Faringe.
(C) Cavidade oral.
(D) Glândulas salivares.
45) Os pacientes com câncer de cabeça e pescoço
podem ser tratados com radioterapia e
quimioterapia, esses tratamentos podem trazer
efeitos colaterais de cuidado. Qual é a forma mais
comum de complicação decorrente da terapia
antineoplásica.
(A) Mucosite oral.
(B) Perda do paladar.
(C) Xerostomia.
(D) Osteorradionecrose.
46) O Ionômero de vidro é um nome genérico de um
grupo de materiais que são compostos de pó de
vidro e silicato e uma solução aquosa de ácido
poliacrílico. Uma das propriedades dos ionômeros,
depois de ter sido colocado no dente, é a liberação
de flúor e a maior liberação acontece de:
(A) 06 a 12 horas.
(B) 12 a 18 horas
(C) 18 a 24 horas.
(D) 24 a 48 horas.

48) A classificação dos CIV de acordo com a
composição química podem ser os descritos a
seguir, exceto:
(A) CIV convencionais.
(B) CIV nidro.
(C) CIV reforçado com metais.
(D) CIV reforçado com hidroxiapatita.
49) Para realizar o correto diagnóstico nos portadores
de processos infecciosos agudos na região
bucomaxilofacial existem várias técnicas. A
seguinte definição “Exame no qual se faz uma
colheita da secreção do tecido local e é realizado
nos casos mais graves”, corresponde a:
(A) Excisão tecidual.
(B) Swab.
(C) Bacterioscopia.
(D) Cultura e antibiograma.
50) Para que um dentifrício seja considerado eficiente
para prevenção de cárie, ele precisa apresentar
flúor disponível, estável e reativo, de acordo com as
especificações mínimas exigidas pela American
Dental Association. Normalmente, a concentração
de flúor nos dentifrícios situa-se entre os valores
de:
(A) 1.000 e 1.500 ppmF– .
(B) 500 e 800 ppmF–.
(C) 800 e 900 ppmF–.
(D) 1.700 e 1.900 ppmF–.
51) A associação entre erupção de dentes decíduos e a
manifestação de sinais e sintomas em bebês é
controverso na literatura. Marque a alternativa que
não seja um sinal e sintoma de erupção em bebês.

47) O Cimento Ionômero de Vidro (CIV) possui várias
indicações, vantagens e algumas desvantagens.
Das alternativas a seguir, qual pode ser
considerada como uma desvantagem do CIV?

(A) Tosse.

(A) Liberação de flúor tardia.

52) Para preservar o dente no arco dentário, a cirurgia
do periápice é mais uma alternativa. Essa cirurgia
está dividida nos seguintes passos:

(B) Adesividade na dentina.
(C) Solubilidade.
(D) Estética.

(B) Corrimento nasal.
(C) Perturbações gastrintestinais.
(D) Aumento de apetite.

(A) Apicectomía, curetagem apical e sutura.
(B) Apicectomía, curetagem apical e retro obturação.
(C) Incisão, apicectomía e retrobturação.
(D) Osteotomia, apicectomía e retrobturação.

CARGO: ODONTÓLOGO ESB
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53) A realização de exodontias em crianças segue os
mesmos princípios das cirurgias em adultos. Mas
temos que levar em consideração que são pacientes
mais frágeis e com um comportamento diferente.
Marque a alternativa com a indicação errada para
exodontia em crianças:

56) O cálculo salivar ou sialolitíase representa a
obstrução do sistema excretor de uma glândula
salivar e ela afeta majoritariamente as glândulas
maiores
como
parótida,
sublingual
e
submandibular. A literatura científica tem
estabelecido a prevalência da sialotiliase na
população mundial. Qual é esta porcentagem?

(A) Reabsorção interna ou externa.
(B) Cárie profunda com comprometimento pulpar.

(A) 8%.

(C) Dente com retenção prolongada.
(D) Dente anquilosado com o permanente.

(B) 1%.
(C) 3%.
(D) 5%.

54) Durante o atendimento odontológico podemos
deparar-nos um tecido ou lesão persistente na
mucosa do paciente. Dependendo do seu estado, a
biópsia é indicada, sendo removido o tecido vivo
para estudo histopatológico. Marque a alternativa
que corresponda a uma contraindicação para
realizar a biópsia:
(A) Contraindicações locais: Lesões negras e Gerais:
Paciente alérgico a penicilina.
(B) Contraindicações locais: Lesões vasculares e
Gerais: Paciente com doenças sistémicas.
(C) Contraindicações locais: Lesões vermelhas e
Gerais: Paciente alérgico a penicilina.
(D) Não existe contraindicação para fazer biópsia.

57) O capeamento pulpar direto com Hidróxido de
cálcio p.a. quando bem indicado é uma alternativa
válida preconizada pela literatura. Após realização
dessa técnica acontecem os fenómenos biológicos a
seguir, exceto:.
(A) O hidróxido de cálcio produz necrose superficial
por coagulação na polpa.
(B) O hidróxido de Ca em contato com a polpa sofre
uma dissociação iônica: íons hidroxila e íons cálcio.
(C) Os íons hidroxila são os responsáveis da atividade
mineralizadora.
(D) As células messenquimais indiferenciadas vão se
diferenciar em células like odontoblasts.

55) Os bisfosfonatos são medicamentos que alteram o
metabolismo ósseo e têm uma importante função
no tratamento de desordens ósseos associado à
disseminação de neoplasias malignas. Quando
devemos considerar que um paciente que usa
bifosfonatos está contraindicado para colocação de
implantes dentários:

58) Quando realizamos clareamento no dente com o
agente clareador acontecem as seguintes reações,
exceto:

(A) O fato de usar bifosfonatos já implica a
contraindicação de colocação de implantes.

(C) Os resultados de clareamento em um paciente que
é da escala colorimétrica B2, por exemplo, pode
clarear no máximo até A2, isso devido à quantidade
de cadeias de carbono grandes do tipo B.

(B) Uso de bisfosfonatos por via oral.
(C) Uso de bisfosfonatos por via parenteral em
dosagem determinada.
(D) Uso de bisfosfonatos por via intravenosa em um
esquema de dosagem frequente.

CARGO: ODONTÓLOGO ESB

(A) O clareamento dental é uma reação que envolve um
processo químico chamado de oxidação.
(B) Na oxidação os materiais orgânicos
convertidos em dióxido de carbono e água.

são

(D) Essas cadeias de carbono grandes em contato com
o agente clareador são quebradas e ficam menores
e mais claras.
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59) A Odontologia Minimamente Invasiva exerce o
respeito sistemático aos tecidos originais,
reconhecendo que materiais restauradores tem um
valor biológico menor do que os tecidos originais.
Ela compreende a preservação e a manutenção da
saúde oral e avalia o risco da (s) seguinte (s)
doença (s):
(A) Cárie.
(B) Doença periodontal.
(C) Alterações oclusais.
(D) Cárie, doença periodontal, e alterações oclusais.
60) Para realizar a proteção do complexo dentinopulpar existem diferentes tipos de materiais e
cimentos
odontológicos
estabelecidos.
Recentemente, um material considerado “novo
para essa proteção” vem apresentando resultados
eficazes e se consagrando para essa finalidade. Esse
material é:
(A) Ionômero de vidro fotopolimerizável.
(B) Agregado de trióxido mineral.
(C) Cimento de hidroxiapatita.
(D) Hidróxido de cálcio fotopolimerizável.
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