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Caderno
de Prova
Odontólogo (Pacientes Especiais)
Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h
Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova:
 se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de
50 (cinquenta), está correta;
 se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.
http://pmf.fepese.ufsc.br
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(8 questões)

(15 questões)
2. Com base no texto, assinale ( V ) para verdadeiro e
( F ) para falso.

Texto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Em 1807, o imperador francês era o senhor absoluto da Europa. Seus exércitos haviam colocado de
joelhos todos os reis e rainhas do continente, numa
sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
Só não haviam conseguido subjugar a Inglaterra.
Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
evitado o confronto direto em terra com as forças de
Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
continental, medida que previa o fechamento dos
portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
desprotegido Portugal.
GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o
texto. Assinale aquela que se torna verdadeira de
acordo com o texto se for trocada uma palavra ou
expressão pela que está entre parênteses.
a. (
b. (

) A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
) Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o
comércio com a Inglaterra. (concordou)
c. ( ) As esquadras combinadas da França e da
Espanha derrotaram a esquadra inglesa.
(venceram)
d. ( ) As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente.
(precocemente)
e. ( X ) Os exércitos do imperador francês haviam
sofrido reveses surpreendentes. (obtido
vitórias)

(
(

(
(

(

) Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
) A expressão “haviam colocado de joelhos”,
sublinhada no texto, poderia ser substituída
por “haviam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
) O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o
sentido de vencer, dominar.
) Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a
desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de
Portugal e Inglaterra.
) O Canal da Mancha foi um empecilho para
a resistência interna dos ingleses às forças
inimigas.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–F
V–V–V–F–F
V–F–F–V–F
F–V–V–V–V
F–F–V–F–V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são
igualmente corretas, em relação ao plural das palavras:
a. (
b.
c.
d.
e.

) a)
b)
( ) a)
b)
( ) a)
b)
( X ) a)
b)
( ) a)
b)

gás – gases
chapéu – chapéis
degrau – degrais
fuzil – fuzis
mares azul-escuros
uniformes verdes-garrafas
papel – papéis
farol – faróis
luvas cinzas
sapatos cor-de-rosa

.
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4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.
I. O pronome seus, em “seus exércitos” (linha 2),
refere-se ao imperador francês; o mesmo
ocorre com o pronome sua, em “sua Marinha
de Guerra”, (linha 10).
II. Em “os ingleses tinham evitado o confronto
direto” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é
um objeto direto.
III. Em “o fechamento dos portos europeus”
(linhas 14 e 15), a expressão destacada é um
objeto indireto.
IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas por todos os países” (linha 16), a
expressão destacada é agente da passiva.
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

I – II
II – IV
I – II – III
I – III – IV
II – III – IV

6. Leia atentamente as proposições abaixo:
1. Um assessor, dirigindo-se ao governador:
—Restituo a Vossa Excelência      
projeto de lei devidamente apreciado.
2. O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:
—Estamos         
senso de responsabilidade.

no      

3. Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:
—Informo a V.Sa. de que         
observações serão levadas em consideração.
Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e correta, as lacunas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

seu ; confiante ; seu ; suas
seu ; confiante ; seu ; vossas
seu ; confiante ; vosso ; suas
vosso ; confiantes ; seu ; vossas
vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa correta.
5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:
I. “…tinham evitado o confronto direto com as
forças de Napoleão” pode ser substituída por
“tinham evitado o confronto direto com as
forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido
original.
II. Os vocábulos Mediterrâneo, britânicos e
países são acentuados devido à mesma regra
de acentuação gráfica.
III. “…numa sucessão de vitórias” tem o mesmo
sentido que “numa seqüência de vitórias”.
IV. Em “medida que previa o fechamento dos
portos” que é pronome relativo referente ao
vocábulo medida.
Assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão
corretas.
e. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.
.
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Precisam-se de digitadores.
Houveram muitas pessoas na festa.
Fazem cinco anos que Joana partiu.
Mais de um lavrador compraram tratores.
Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única
correta.
a. ( ) Quero falar consigo.
b. ( ) Nunca viu-se tamanha bobagem!
c. ( X ) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram
conosco” também é correta a frase “O chefe
falou com nós mesmos”.
d. ( ) As frases “Os rapazes não estavam rindo só
das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo,
só das meninas” possuem o mesmo sentido.
e. ( ) Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio obedecidos poderia estar no
feminino – obedecidas – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.
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Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a
seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda
sobre os salários.
Imposto de renda retido na fonte
Tabela Progressiva Mensal
Base de cálculo (R$)
Até 1.313,69
De 1.313,70 até 2.625,12
Acima de 2.625,12

Alíquota %
–
15,0
27,5

Parcela a
deduzir (R$)
–
197,05
525,19

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto
de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe
um salário mensal de R$ 3.000,00 é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

R$ 825,00
R$ 721,90
R$ 525,19
R$ 299,81
R$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo
a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital
inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado,
então a taxa mensal do empréstimo é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

2%
5%
7%
10,5%
20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18
dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros)
que trabalharam junto com os primeiros durante 10
dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se
os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

14
21
25
28
30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia,
190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de
grande importância para o futuro da humanidade.
Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) O chamado Mapa do Caminho de Bali define
um roteiro com os princípios que vão guiar
as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de
Kyoto, a partir de 2012.
b. ( ) O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito
entre a Coréia do Norte e Coréia do Sul, causa
de grande instabilidade na região desde a
Segunda Guerra Mundial.
c. ( ) O Mapa do Caminho sinaliza uma solução
para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente
significará a salvação de milhares de vidas
humanas.
d. ( ) O Mapa do Caminho é um protocolo em que
se propõem medidas de combate à AIDS e
outras doenças sexualmente transmissíveis,
barateando o custo do tratamento para que
ele se torne acessível às nações mais pobres.
e. ( ) As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão
o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na
Colômbia.

.
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13. Leia a notícia:
DF tem maior Índice de
Desenvolvimento Juvenil do País
A terceira edição do Índice de Desenvolvimento
Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada
pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfizs, mostrou
que as mortes violentas caíram, a desigualdade social
diminuiu e a educação mostra avanços no País […]
“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde.
Ainda é um processo vacilante, mas mostra que
há condições para que se melhore mais”, afirmou
Waiselfizs. As melhorias se concentram na educação e
na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns
Estados, como São Paulo mostraram redução nos
casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns
lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o
pesquisador.
Disponível em: http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cpdocumentid=5890093. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice
de Desenvolvimento Juvenil do País”.
a. (

b.

c.
d.

e.

) A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre
as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
( ) O Estado de Rondônia destacou-se, nesta
pesquisa, como o Estado que apresentou os
melhores índices em 2007.
( ) O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar
entre os Estados com os melhores IDJ do país.
( X ) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina
destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
( ) O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi
alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação
14. Assinale a alternativa correta:

a. ( X ) A vacância do cargo público decorrerá de
exoneração, demissão, aposentadoria ou
falecimento.
b. ( ) A posse do candidato aprovado em concurso
público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato
de nomeação no órgão oficial de divulgação
do Município, prorrogável a requerimento do
interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em
caso de doença comprovada, enquanto durar
o impedimento.
c. ( ) O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias,
contados da data da posse, sob pena de
exoneração.
d. ( ) São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo
exercício, os servidores nomeados para cargo
de provimento efetivo em virtude de concurso público.
e. ( ) A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais,
cumpridas em dias e horários próprios, se não
houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta
injustificada ao serviço:
a. (

b.

c.

d.

e.

.
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(2 questões)

) Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias
intercalados, durante o período de 6 (seis)
meses.
( X ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta)
dias intercalados, durante o período de 12
(doze) meses.
( ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta)
dias intercalados, durante o período de 24
(vinte e quatro) meses.
( ) Por período igual ou superior a 90 (noventa)
dias intercalados, durante o período de 12
(doze) meses.
( ) Por período igual ou superior a 120 (cento e
vinte) dias intercalados, durante o período de
24 (vinte e quatro) meses.
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Conhecimentos Específicos
16. Patogenia é a seqüência dos eventos que levam
à ocorrência de uma doença. Desta forma, assinale a
alternativa correta.

18. Assinale a alternativa correta.
a. (

a. (
b.

c.

d.

e.

) A patogenia da gengivite não está associada à
placa bacteriana.
( ) A patogenia das doenças crônicas é menos
complexa em virtude de o fator tempo não
permitir respostas individuais variadas.
( X ) Nas doenças agudas do periodonto, os eventos que levam à ocorrência de uma doença
podem estar clinicamente aparentes.
( ) Os principais sinais clínicos relacionados com
a patogenia da periodontite não são resultantes de mecanismos inflamatórios.
( ) Os acúmulos bacterianos, presentes sobre
as estruturas dentárias, só iniciam alterações
típicas de reações inflamatórias agudas em
pacientes com deficiência imunológica.

17. Em relação ao papel das bactérias no início e na
progressão das doenças periodontais, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) O rompimento de acúmulos bacterianos
evita a maioria das patologias do periodonto,
bem como detém a maior parte das doenças
existentes.
b. ( ) Não existe ainda, cientificamente, uma relação
bem documentada entre o acúmulo de placa
supragengival, os microrganismos e a destruição dos tecidos periodontais.
c. ( ) Os acúmulos bacterianos presentes sobre os
elementos dentários não estão associados às
doenças do periodonto.
d. ( ) Apesar da presença de acúmulos bacterianos
sobre as superfícies dentárias, a periodontite
clínica só ocorre quando o paciente apresentar uma importante deficiência imunológica.
e. ( ) Só existe um padrão geral de doença periodontal relacionado com as bactérias presentes
sobre as superfícies dentárias.

(35 questões)

b.

c.

d.

e.

) O tártaro subgengival é clinicamente visível
coronal à margem gengival, principalmente
sobre as faces vestibulares dos incisivos centrais, incisivos laterais e caninos.
( ) O tártaro supragengival consiste de 70 a 90%
de sais inorgânicos, principalmente na forma
de fosfato de cálcio, porém esta porção inorgânica não é quimicamente similar à porção
inorgânica do tecido ósseo.
( ) A coloração do tártaro supragengival não
depende da coloração das substâncias
alimentícias.
( ) A coloração do tártaro subgengival, com
freqüência, pode variar da cor do branco ao
marrom-escuro.
( X ) O tártaro é basicamente uma placa bacteriana
mineralizada. Os depósitos de tártaro podem
ser resultantes da calcificação de proteínas
salivares sobre a superfície do dente.

19. O diabetes melito é uma disfunção endócrina,
cujo principal sinal é o nível aumentado de glicose no
sangue, em decorrência de uma reduzida produção de
insulina ou da falta de responsividade do receptor de
insulina na superfície da célula. Além deste importante
sinal, existem outras manifestações clínicas associadas
a esse distúrbio. Assinale a alternativa que apresenta
corretamente manifestações orais presentes nas pessoas com diabetes melito.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

e. (

Xerostomia, retinopatia e hálito cetônico.
Xerostomia, nefropatia e aplasia de medula.
Xerostomia, ardência bucal e paladar alterado.
Xerostomia, doença periodontal e aplasia de
medula.
) Xerostomia, doença periodontal e hálito
urêmico.

.

Página 7

Secretaria Municipal de Administração

20. Tem sido observadas, em diversos estudos, alterações gengivais associadas à gravidez. Com relação ao
assunto, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Pode ocorrer freqüentemente a formação de
granuloma piogênico, mesmo na ausência de
fatores irritativos locais sobre as superfícies
dentárias.
( X ) As alterações clínicas gengivais podem incluir
um edema vermelho cor-de-fogo, sangramento fácil e gengivite hiperplásica.
( ) Os tecidos gengivais contêm receptores de
estrógeno e progesterona. O estrógeno, entretanto, parece exercer um importante papel na
microvascularização gengival, induzindo ao
aumento do fluxo do fluido crevicular.
( ) Apesar de a gravidez proporcionar importantes alterações gengivais, contudo, clinicamente, estas alterações só podem ser percebidas ao final deste período.
( ) A placa bacteriana não se constitui num
importante fator irritante e desencadeante
de alterações periodontais durante o período
gestacional.

21. Assinale a alternativa que inclui corretamente os
sinais clássicos do diabetes melito.
a. ( X ) Polidipsia, polifagia e poliúria.
b. ( ) Paladar alterado e pouca incidência da
doença cárie dentária.
c. ( ) Pouca incidência da doença cárie dentária e
redução do fluxo salivar.
d. ( ) Aumento da secreção da glândula salivar
parótida e alteração do paladar.
e. ( ) Aumento da secreção da glândula salivar
parótida e candidíase.

22. Assinale a alternativa correta.
São sinais e sintomas clínicos da anemia:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Dispnéia e poliúria.
Queilite angular e melanose.
Glossite atrófica e dispnéia.
Melanose e ardência lingual.
Melanose e glossite atrófica.

.
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23. Assinale a alternativa correta.
São manifestações periodontais associadas à doença
HIV:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Eritema gengival linear, gengivite ulcerativa
necrosante e condrossarcoma.
( ) Linfoma de Kaposi, condrossarcoma e linfoma
de Não-Hodgkin.
( ) Gengivite ulcerativa necrosante, neurofibromas e condrossarcoma.
( X ) Candidíase, eritema gengival linear, estomatite necrosante e linfoma de Não-Hodgkin.
( ) Gengivite ulcerativa necrosante e periodontite ulcerativa necrosante.

24. Em relação às diáteses hemorrágicas, assinale a
alternativa correta.
a. (

b.
c.

d.
e.

) A hemofilia B, também conhecida pelo nome
de doença de von Willebrand, é uma patologia decorrente da deficiência de fator IX.
( ) A doença de von Willebrand apresenta função
normal das plaquetas e deficiência de fator VIII.
( ) Trombocitopatia é uma condição patológica
hereditária relacionada com a deficiência de
fatores de coagulação.
( ) A trombocitopenia é um distúrbio plaquetário
em decorrência da deficiência de fator VIII.
( X ) A hemofilia A é uma condição hematológica
caracterizada pela deficiência de fator VIII.

25. Assinale a alternativa correta que contém os
achados clínicos que determinam a possível presença
de distúrbio hemorrágico.
a. ( ) Hematoma, hemartrose e petéquias.
b. ( X ) Púrpura, sangramento gengival espontâneo e
hemartrose.
c. ( ) Púrpura, sangramento gengival e hematoma.
d. ( ) Hematoma, sangramento gengival e
petéquias.
e. ( ) Sangramento gengival provocado, púrpura e
hemangioma.
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26. Assinale a alternativa correta.
São considerados pacientes de risco elevado para o
tratamento odontológico:
a. ( ) Pacientes com história inespecífica de sangramento excessivo, mas parâmetros normais.
b. ( ) Pacientes em tratamento permanente com
ácido acetilsalicílico.
c. ( ) Pacientes em tratamento com anticoagulantes por via oral.
d. ( ) Pacientes sem história de distúrbio
hemorrágico.
e. ( X ) Pacientes sem distúrbios hemorrágicos revelados, contudo apresentam os seguintes
exames complementares anormais: contagem plaquetária, tempo de protrombina,
tempo de tromboplastina parcial e tempo de
sangramento.

27. Durante a fase aguda da hepatite viral, o fígado
do paciente está inflamado e danificado. Em relação a
este evento infeccioso, analise as afirmativas abaixo.
I. A fase aguda da hepatite viral pode provocar
aumento na capacidade de o fígado secretar
bile.
II. A hepatite viral aguda é caracterizada pela
replicação viral nos linfonodos regionais.
III. Os hepatócitos injuriados sofrem degeneração balonizante.
IV. A disseminação da infecção através do lóbulo
hepático resulta num infiltrado de leucócitos
e fagócitos mononucleares.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

28. O diabetes melito apresenta um efeito significativo no diagnóstico, no planejamento e no tratamento
de pacientes com necessidades especiais. Por outro
lado, o exame clínico odontológico pode proporcionar
ao Cirurgião-Dentista a suspeita desta importante
patologia numa pessoa sem diagnóstico estabelecido.
Sendo assim, analise as afirmativas abaixo.
I. Pacientes com perda rápida e desproporcional do apoio periodontal, na ausência de
fatores locais significativos, devem alertar o
Cirurgião-Dentista sobre a possibilidade da
presença do diabetes melito no paciente.
II. Um histórico médico compreensivo é um
importante momento clínico para o estabelecimento inicial sobre a possibilidade da presença do diabetes melito no paciente.
III. Os aparelhos de automonitoramento também
podem ser usados pelo Cirurgião-Dentista
como um complemento valioso de diagnóstico e de controle clínico.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Somente a afirmativa I está correta.
Somente a afirmativa III está correta.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão corretas.

29. Em relação à formação de coágulos externos ao
vaso, decorrente de um ferimento, assinale a alternativa correta.
a. (
b.

c.

d.
e.

) A formação de coágulos externos ao vaso é
iniciada por fatores da via intrínseca.
( ) A formação de coágulos externos ao vaso é
iniciada por fatores relacionados com a agregação plaquetária.
( ) A formação de coágulos externos ao vaso é
iniciada por fatores da via extrínseca e da via
intrínseca.
( X ) A formação de coágulos externos ao vaso é
iniciada por fatores da via extrínseca.
( ) A formação de coágulos externos ao vaso é
iniciada na presença da vitamina K.

.
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30. As doenças renais apresentam importantes implicações para o tratamento odontológico em decorrência das perturbações metabólicas que acontecem
durante a falência renal e dos medicamentos utilizados pelos pacientes afetados. A partir dessas considerações, analise as afirmativas abaixo.
I. Nos estágios finais da doença renal, os níveis
de uréia estão extremamente elevados na
saliva em decorrência da secreção de corpos
cetônicos.
II. Em relação aos pacientes renais, as maiores
preocupações para o Cirurgião-Dentista
estão relacionadas com pressão sangüínea
do paciente, com o metabolismo dos medicamentos, com a tendência a sangramento e
com a anemia.
III. Os pacientes renais crônicos submetidos à
hemodiálise, por estarem compensados, não
apresentam riscos clínicos para o tratamento
odontológico.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Somente a afirmativa I esta correta.
Somente a afirmativa II está correta.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão corretas.

32. A primeira descrição da síndrome de Down na
literatura foi feita, em 1866, pelo médico inglês Jonh
Langdon, ao observar o aspecto oblíquo dos olhos
das pessoas portadoras deste distúrbio. Esta síndrome
apresenta várias manifestações bucais, dentre elas,
patologias periodontais. Assinale a alternativa correta
referente às manifestações periodontais dos pacientes
portadores deste distúrbio genético.
a. ( X ) A doença periodontal acomete quase a totalidade dos indivíduos portadores da síndrome
de Down.
b. ( ) A doença periodontal só acomete indivíduos
portadores da síndrome de Down com respiração bucal.
c. ( ) A doença periodontal só acomete indivíduos
portadores da síndrome de Down com mais
de 60 anos.
d. ( ) A doença periodontal acomete quase a totalidade dos indivíduos portadores da síndrome
de Down, com idade superior a 45 anos.
e. ( ) A doença periodontal acomete indivíduos
portadores da síndrome de Down que não
sabem escovar os dentes.

33. A etiologia da doença periodontal em pessoas
portadoras da síndrome de Down ainda é desconhecida. Assinale a alternativa que apresenta corretamente estas possíveis causas apontadas na literatura.
a. (

31. Qual a alternativa abaixo que expressa o procedimento indicado para a esterilização de instrumentais
em autoclave? Assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Temperatura: 100° C (2 Atm pressão);
e tempo: 10 minutos.
( X ) Temperatura: 121° C (1 Atm pressão);
e tempo: 20 minutos.
( ) Temperatura: 160° C (1 Atm pressão);
e tempo: 120 minutos.
( ) Temperatura: 170° C (1 Atm pressão);
e tempo: 60 minutos.
( ) Temperatura: 180° C (1 Atm pressão);
e tempo: 10 minutos.

b.

.
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c.

d.

e.

) A má higiene oral, a presença de cálculos dentários e a ausência de elementos dentários.
( ) A maloclusão dentária associada a diversos
fatores locais, dentre eles, a microglossia relativa, freqüentemente presente nas pessoas
portadoras da síndrome de Down.
( ) A presença freqüente de anomalias dentárias
favorece o surgimento da doença periodontal
em pessoas portadoras da síndrome de Down.
( X ) A má higiene oral, presença de cálculos dentários, maloclusão dentária, diminuição da capilaridade da mucosa e a falha no metabolismo
do colágeno.
( ) Distúrbios sistêmicos são os principais fatores
etiológicos da doença periodontal em pessoas portadoras da síndrome de Down.
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34. Analise as afirmativas abaixo relacionadas com
a doença cárie dentária nos pacientes portadores da
síndrome de Down.

36. Analise as afirmativas abaixo relacionadas com o
processo de esterilização dos instrumentais utilizados
no consultório odontológico.

I. A grande maioria dos estudos relata que as
pessoas portadoras da síndrome da Down
apresentam um menor índice desta doença
dentária em relação aos outros grupos populacionais não portadores desta síndrome
genética.
II. Não existe diferença entre os índices de
doença cárie dentária entre os portadores e
os não portadores da síndrome de Down.
III. Baixa incidência da doença cárie dentária é
reduzida em virtude do alto índice de agenesia dentária presente nas pessoas portadoras
da síndrome de Down.
IV. Atraso na erupção da dentição decídua e na
dentição permanente diminui o tempo de
exposição dos elementos dentários aos ácidos
produzidos pelas bactérias cariogênicas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Somente a afirmativa II está correta.
Somente a afirmativa III está correta.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.

35. Assinale a alternativa correta.
Qual a alternativa abaixo que contém alguns dos elementos importantes do exame físico do paciente?
a. ( X ) Testar os sinais vitais e examinar as estruturas
bucais.
b. ( ) Testar os sinais vitais e investigar a história
clínica do paciente.
c. ( ) Obter a queixa principal e avaliar a pele da
face.
d. ( ) Examinar as estruturas da cabeça e do pescoço e conhecer os dados socioeconômicos
do paciente.
e. ( ) Realizar a anamnese e examinar as estruturas
bucais.

I. A esterilização por glutaraldeído a 2% é o
método mais efetivo, de baixo custo operacional e que promove a real desinfecção de
todos os instrumentais utilizados na prática
operatória dentária e/ou periodontal.
II. É aconselhável que nas estufas, além do
termostato, seja utilizado um termômetro
industrial em seu interior, para checagem da
temperatura acusada pelo termostato.
III. Os procedimentos realizados em autoclaves
devem contar com o auxílio de fitas marcadoras indicativas, que mudam de cor após
processo de esterilização, a fim de checar a
efetividade do método.
IV. A pastilha de formalina, a irradiação gama e
ultravioleta são também considerados excelentes métodos para esterilizar os instrumentais odontológicos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

37. Assinale a alternativa que apresenta apenas materiais que podem só ser submetidos a processos de
esterilização em autoclave.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Agulhas e escovas de aço.
Agulhas e brocas de carbide.
Instrumentais de aço e agulhas.
Brocas de aço e instrumentos endodônticos.
Moldeiras não resistentes ao calor e instrumentos endodônticos.

.
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38. Assinale a alternativa correta.
Qual o primeiro dado que se deve obter durante a
coleta da história clínica do paciente?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

I. A doença cárie dentária aumentou expressivamente quando os alimentos contendo
sacarose eram ingeridos entre as refeições dos
pacientes internados com distúrbios mentais.
II. Formas pegajosas ou aderentes dos alimentos
doces apresentaram um maior potencial para
o desenvolvimento da doença cárie dentária.
III. Este estudo demonstrou que era possível
aumentar o consumo médio de açúcar com
pequeno aumento da incidência da doença
cárie dentária, desde que o açúcar adicional
fosse consumido durantes as refeições, em
solução.
IV. O controle mínimo de sacarose necessário
para o desenvolvimento da doença cárie
dentária irá variar com a adesividade ou limpeza oral e a freqüência da ingestão desses
alimentos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
( )
( )
( )
( )
(X)

I. O elemento dentário apresenta uma relação
altamente dinâmica com o meio bucal.
II. Fatores salivares não interferem no aumento
ou na diminuição do potencial para o desenvolvimento da doença cárie dentária.
III. Fator presente que possibilita uma maior
formação e retenção de placa dentária no
hospedeiro aumenta o potencial de desenvolvimento da doença cárie dentária.
IV. O fluxo salivar não interfere no aumento ou
na diminuição do potencial para o desenvolvimento da doença cárie dentária.

Os sinais vitais.
A queixa principal.
A revisão dos sistemas.
Os dados socioeconômicos.
O número de elementos dentários presentes.

39. Quais as principais conclusões do estudo destinado a observar o efeito da dieta sobre o desenvolvimento da doença cárie dentária, realizado no sul
da Suécia, numa instituição designada para doentes
mentais, denominada de Vipeholm? Analise as afirmativas abaixo.

a.
b.
c.
d.
e.

40. Em relação à dinâmica do desenvolvimento da
doença cárie dentária, analise as afirmativas abaixo.

Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

.

Página 12

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Somente a afirmativa I está correta.
Somente a afirmativa III está correta.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

41. Em relação ao uso de resina composta para restaurar os elementos dentários, assinale a alternativa
correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Além da boa estética, a resina composta
apresenta uma maior resistência mecânica ao
desgaste.
( ) Apesar de não apresentar uma boa adaptação
marginal, a resina composta é considerada
ainda o melhor material estético para a confecção de facetas indiretas.
( X ) As resinas compostas para o uso de inlay apresentam como vantagens uma boa estética e
uma boa adaptação marginal.
( ) As resinas compostas são mais indicadas para
a confecção de facetas com maior grau de
pigmentação.
( ) As resinas compostas de micropartículas apresentam baixo grau de lisura e de polimento.
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42. Em relação à retenção dentária, analise as afirmativas abaixo.
I. É denominado de retido o elemento dentário
que, uma vez chegado o seu momento fisiológico de erupção, apresenta algum impedimento para realizá-lo.
II. As causas da retenção são sempre locais.
III. Algumas síndromes podem apresentar retenção dentária, dentre elas, a síndrome de
Gardner e Gorlin-Goltz.
IV. A condensação óssea exagerada, a anquilose
e a dilaceração radicular podem ser citadas
como algumas das causas locais para retenção dentária.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Somente a afirmativa I está correta.
Somente a afirmativa II está correta.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.

43. Em relação à base de dados do diagnóstico, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) O exame clínico é o melhor método para se
realizar o diagnóstico das doenças bucais.
b. ( ) A biópsia é o método mais importante para o
estabelecimento do diagnóstico clínico.
c. ( ) A citologia esfoliativa, apesar de ser uma técnica de complexa execução e de alto custo, é
o método diagnóstico mais indicado para o
estabelecimento do diagnóstico clínico do
carcinoma epidermóide.
d. ( ) Não existe diagnóstico clínico sem exame
laboratorial.
e. ( ) Os exames radiográficos intra-orais contribuem muito pouco para o estabelecimento
do diagnóstico das lesões dento-alveolares.

44. A gengivite apresenta o primeiro estágio da
doença periodontal. Ela é definida como uma inflamação crônica de gengiva marginal, caracterizada clinicamente por mudanças da cor, forma, posição e textura
superficial. Além destas alterações clínicas, ocorrem
alterações histopatológicas na região do sulco gengival, do epitélio juncional e do tecido conjuntivo. Em
relação a essas alterações histopatológicas, analise as
afirmativas abaixo.
I. Antes do aparecimento dos sinais clínicos,
ocorrem essas alterações histopatológicas.
II. Tais alterações histopatológicas são caracterizadas pelo surgimento de células displáicas.
III. Tais alterações microscópicas são caracterizadas por: vasodilatação, edema e aumento dos
espaços entre as células epiteliais.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Somente a afirmativa II está correta.
Somente a afirmativa III está correta.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.

45. Em relação ao plano básico de tratamento do
paciente com gengivite, assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.

d.

e.

) Realizar procedimentos referentes ao controle
da placa e/ou tártaro e prescrever vitamina C.
( ) Realizar intensa raspagem e aplanamento
coronário e radicular.
( X ) Realizar os seguintes procedimentos básicos:
remoção da placa e/ou cálculo coronário;
polimento e aplicação de flúor; ensinar ou
rever as técnicas de higiene dentária; e revisão
periódica.
( ) Em pacientes que apresentam recidivas ao tratamento da gengivite, verificar a possibilidade
e viabilidade da realização de gengivectomia.
( ) Para pacientes que apresentam gengivite
na região anterior, principalmente no arco
superior, em decorrência do comprometimento estético, verificar a possibilidade e
viabilidade da realização de cirurgia gengival
reconstrutiva.

.
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46. Qual a importância da história do paciente no
contexto do diagnóstico? Analise as afirmativas abaixo.
I. Ela revela importantes fatos relacionados com
a saúde do seu paciente.
II. Ela é o mecanismo inicial para identificar e
avaliar o estado de saúde antes de se formular
o diagnóstico e o plano de tratamento.
III. Plano de tratamento fundamentado na história incompleta do paciente está sujeito ao
insucesso.
IV. A história do paciente só é importante para
revelar as condições financeiras dos pacientes.
V. Os exames complementares de imagem e
laboratoriais substituem efetivamente a história clínica do paciente.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Somente a afirmativa I está correta.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.

47. A hemostasia é um processo complicado que
envolve vários eventos fisiológicos. Analise as afirmativas abaixo, em relação ao assunto.
I. A lesão de um vaso resulta em vasoconstrição
acentuada.
II. As plaquetas se aderem à superfície danificada e agregam-se para formar um tampão
hemostático temporário.
III. A fibrina se liga firmemente às plaquetas agregadas, formando um coágulo permanente.
IV. Ao final deste processo, são ativados mecanismos fisiológicos anticoagulantes, para evitar a
propagação do coágulo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
.e.

(X)
( )
( )
( )
( )

As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
Somente a afirmativa I está correta.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
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48. Como é estruturada a seqüência da metodologia
clínica? Assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

e. (

Exame clínico e exame físico.
Exame físico e exames complementares.
Anamnese e exame clínico.
Anamnese, exame físico e exames
complementares.
) Anamnese, exame clínico e exames
complementares.

49. Em relação ao tempo de sangramento, assinale a
alternativa correta.
a. ( ) Ele mede o tempo de coagulação.
b. ( ) Ele serve para ver se o paciente tem anemia.
c. ( X ) Ele mede o tempo que o sangramento provocado por uma incisão padronizada leva para
parar.
d. ( ) A faixa normal do tempo de sangramento
depende do método pelo qual o exame é
realizado e usualmente situa-se entre 10 a 20
minutos.
e. ( ) O tempo de sangramento está diretamente
relacionado aos níveis de fatores de coagulação VIII, IX e X.

50. A hemofilia A é transmitida de modo recessivo
ligado ao sexo. Em relação ao assunto, analise as afirmativas abaixo.
I. A hemofilia A é mais comum nos homens.
II. A hemofilia A é mais comum nas mulheres;
raramente está presente nos homens.
III. A hemofilia A é desencadeada em decorrência
da deficiência do fator V.
IV. A hemofilia A não apresenta sérios problemas
para a pratica cirúrgica odontológica.
Assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Somente a afirmativa I está correta.
Somente a afirmativa II está correta.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
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