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2.
PORTUGUÊS
Atenção:

Com essa frase, no contexto do trecho de sua autoria,
Rousseau está afirmando que
(A) é tão difícil legislar de forma legítima quanto obter a
quadratura do círculo.
(B) a resolução do referido problema da geometria leva
à forma justa de governar.
(C) um governo que pretenda ser abusivo terá como
desafio efetuar a quadratura do círculo.
(D) os mais árduos problemas da geometria guardam
íntima relação com o sistema de poder.
(E) a quadratura do círculo tem dificuldade análoga à de
governar impondo a lei aos homens.

As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto
que segue.
A ética como pressuposto do direito
O filósofo Emanuel Kant mostrou que nenhum Estado

de direito poderá subsistir se não houver, por parte dos
cidadãos, uma ampla adesão a esse sistema, e não uma mera
obediência, obtida por coerção governamental. Tem sentido
análogo ao dessa consideração de Kant a seguinte passagem
de Rousseau: “Colocar a lei acima do homem é um problema,
para a política, que comparo ao da quadratura do círculo, para a

Resolvei bem esse problema e o governo fundado sobre
essa solução será bom e sem abuso.

_________________________________________________________

3.

Atente para as seguintes afirmações:

I. Um cidadão só respeita a lei quando ela atende

geometria. Resolvei bem esse problema e o governo fundado

plenamente aos seus interesses pessoais.

sobre essa solução será bom e sem abuso. Mas até lá, onde

II. Os cidadãos acatam as leis quando sabem que elas

acreditarem fazer reinar as leis, serão os homens que reinarão.”

existem para assegurar a convivência entre eles.

É preciso, pois, desenvolver o ethos da nação, e

III. A universalização da ética ocorre quando um

para isso é preciso também criar os cidadãos, pois estes só se

cidadão se pergunta se o valor de sua ação tem o
respaldo dos demais cidadãos.
Em relação ao texto, está correto o que se afirma em

tornam efetivamente cidadãos quando têm seus direitos
respeitados, e quando, em contrapartida, observam seus

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

deveres. Parafraseando Erasmo, o homem não nasce cidadão,
torna-se tal por meio da educação. O cidadão só é despertado
para a necessidade de seu comportamento ético quando
percebe que está na ética uma garantia para um pleno convívio
social. Ele precisa valorizar essa convivência, perceber que ela

_________________________________________________________

4.

é essencial para a sua vida. Caso não dê crédito às normas
éticas, acabará por se amparar nas leis da natureza, que lhe
parecerão mais vantajosas.
O comportamento ético se define pela universalização dos valores que o norteiam. É a situação em que o

I, II e III.
I e II, somente.
II e III, somente.
I e III, somente.
III, somente.

Considerando-se o contexto, há franca oposição de
sentido entre as seguintes expressões:
(A) ampla adesão e adesão voluntária.
(B) normas éticas e leis da natureza.
(C) desenvolver o ethos da nação e criar os cidadãos.
(D) universalização dos valores e comportamento ético.
(E) direitos respeitados e seus deveres.

_________________________________________________________

5.

indivíduo, antes de agir, pergunta se o mérito de sua ação vai
ao encontro do que os outros homens valorizam, assim como
ele espera que as ações dos outros encontrem nele plena
aprovação. É assim, retomando a observação de Kant, que se
manifesta a adesão voluntária e participativa do cidadão ao
sistema que rege uma sociedade.
(http://faac.unesp.br/pesquisa/tolerancia/texto_etica_rouanet.htm,
adaptado)

No contexto em que está inserido, o termo sublinhado no
segmento
o
(A) ampla adesão a esse sistema (1 parágrafo) referese a Estado de direito.
o
(B) que comparo ao da quadratura do círculo (1
parágrafo) refere-se a do homem.
o
(C) torna-se tal por meio da educação (2 parágrafo)
refere-se a homem.
o
(D) ela é essencial para a sua vida (2 parágrafo) referese a necessidade.
o
(E) que rege uma sociedade (3 parágrafo) refere-se a
adesão voluntária.

_________________________________________________________

1.

De acordo com Kant, a subsistência de um Estado de
direito depende de que
(A)

(B)

6.

Está plenamente adequada a concordância verbal na frase:
(A)

uma parte dos cidadãos se disponha à submissão
devida às leis.

(B)

o sistema constitucional se imponha à maioria dos
cidadãos.

(C)

(C)

a legislação em que se sustenta obtenha o apoio
dos cidadãos.

(D)

o poder governamental saiba ser coercitivo em nome
da lei.

(E)

a obediência dos cidadãos seja o objetivo de quem
legisla.

(D)

(E)

Caso se coloque as leis acima do homem, este
reagirá passando a seguir os ditames da natureza.
Não cabem aos princípios éticos determinar-se por
si mesmos, pois quem os legitima é a necessidade
humana.
Pretendem-se reconhecer nas escolhas éticas a universalização alcançada pelo respeito a princípios
comuns.
A obediência às leis do instinto e da natureza costumam constituir a alternativa para quem descrê das
leis humanas.
Não se impute aos homens que desobedecem as
leis impostas o qualificativo de rebeldes, ou o de
irresponsáveis.
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7.

NÃO admite transposição para a voz passiva o seguinte
segmento:
(A)

Resolvei bem esse problema (...)

(B)

É preciso, pois, desenvolver o ethos da nação (...)

(C)

Ele precisa valorizar essa convivência (...)

(D)

(...) está na ética uma garantia para um pleno
convívio social.

(E)

(...) que as ações dos outros encontrem nele plena
aprovação.

Atenção:

A sociedade democrática

_________________________________________________________

8.

(A)

Na paráfrase de Erasmo, antes de nascer cidadão,
os homens precisam de se converter como tal
através da educação.

(B)

Kant defendeu a idéia de que, sem a adesão e a
participação dos cidadãos, não há Estado de direito
que se mantenha como tal.

(C)

O pressuposto de que haja o ethos da nação se
deve à criatividade que, quanto a isso, competem
aos homens estabelecer.

(D)

Quem haverá de obedecer leis humanas, em vez
das naturais, se estas lhes parecerem inteiramente
impostas?

(E)

Quem não se interroga o valor do ato que lhe é
próprio não sabe qualificá-lo igualmente em relação
ao outro.

Que significam as eleições? Muito mais do que a
mera rotatividade de governos ou alternância no poder.
Simbolizam o essencial da democracia: que o poder não se
identifica com os ocupantes do governo, não lhes pertence, mas
é sempre um lugar disponível, que os cidadãos, periodicamente,
preenchem com um representante, podendo revogar seu mandato se não cumprir o que lhe foi delegado para representar.
As idéias de situação e oposição, maioria e minoria,
cujas vontades devem ser respeitadas e garantidas pela lei, vão
muito além dessa aparência. Significam que a sociedade não é
uma comunidade una e indivisa, voltada para o bem comum
obtido por consenso, mas, ao contrário, que está internamente
dividida e que as divisões são legítimas e devem expressar-se
publicamente. A democracia é a única forma política que
considera o conflito legítimo e legal, permitindo que seja

Está clara, coerente e correta a redação da seguinte frase:

_________________________________________________________

9.

trabalhado politicamente pela própria sociedade.
As idéias de igualdade e liberdade como direitos civis
dos cidadãos vão muito além de sua regulamentação jurídica
formal. Significam que os cidadãos são sujeitos de direitos e
que, onde tais direitos não existam nem estejam garantidos,
tem-se o direito de lutar por eles e exigi-los. É esse o cerne da
democracia.
(Marilena Chauí, Convite à Filosofia)

É preciso corrigir a pontuação da seguinte frase:
(A)

Assim como Kant, também Rousseau cria não ser
possível, num Estado de direito, colocar as leis
acima dos cidadãos.

(B)

As normas éticas, para serem universalizadas,
dependem de que cada homem as identifique como
princípios que vale a pena respeitar.

(A)

a rotatividade ou a alternância no poder executivo
são condições de todo dispensáveis.

(C)

Erasmo, ao considerar a questão da cidadania,
vinculou-a a uma condição: os homens, para se
tornarem cidadãos, devem ser educados.

(B)

os governantes devem submeter periodicamente seu
mandato ao aval dos eleitores que os escolheram.

(D)

Caso não se convençam os homens, da vantagem
do comportamento ético, é possível que busquem
sua orientação, nas leis naturais.

(C)

o lugar do poder é transitoriamente ocupado por um
representante escolhido pelos cidadãos.

(D)

(E)

É uma máxima do convívio social: ao desfrute de um
direito deve corresponder, invariavelmente, o
cumprimento de um dever.

a escolha de um representante não depende, necessariamente, da vontade da maioria dos cidadãos.

(E)

o poder governamental pertence ao ocupante de um
cargo eletivo apenas durante a vigência de seu
mandato.

11.

Numa sociedade efetivamente democrática, as eleições
significam que

_________________________________________________________

10.

As questões de números 11 a 20 referem-se ao
texto que segue.

É preciso, pois, desenvolver o ethos da nação, e para isso
é preciso também criar os cidadãos (...)
A afirmação acima encontra equivalência de sentido nesta
outra redação, igualmente correta:
(A)

É preciso que sejam criados os cidadãos, quando se
faz necessário desenvolver o ethos da nação.

(B)

Por conseguinte, para que seja desenvolvido o ethos
da nação, ele torna imprescindível a criação dos
cidadãos.

(C)

Tendo em vista a criação de cidadãos, será
necessário o desenvolvimento do ethos da nação.

(D)

É onde se deseja desenvolver o ethos da nação que
se torna preciso criar os cidadãos.

(E)

Desde que se desenvolva o ethos da nação, também assim se desenvolverá a criação dos cidadãos.

_________________________________________________________

12.

Deve-se depreender, da leitura do primeiro parágrafo do
texto, que, numa democracia,
(A)

a delegação de poder é soberana e, por isso
mesmo, incondicional.

(B)

a periodicidade das eleições depende de dispositivos governamentais.

(C)

o essencial está em confiar o poder a quem se
identifique com o mando.

(D)

a revogação de um mandato significa a retirada de
uma delegação.

(E)

a representatividade de um governante se deve à
alternância no poder.
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13.

Atente para as seguintes afirmações:

17.

I. A existência de situação e oposição numa
sociedade é um fator necessário e suficiente para
qualificá-la como democrática.

O verbo indicado entre parênteses deverá adotar uma
forma do plural para preencher corretamente a lacuna da
frase:
(A)

É preciso que se ...... (conferir) às eleições muito
mais que uma importância circunstancial.

(B)

O justo enfrentamento de todas as situações de
conflitos sociais ...... (constituir) uma das
características da democracia.

(C)

As divergências que ...... (costumar) haver numa
sociedade dividida alcançam expressão política
numa democracia.

Em relação ao texto, está correto SOMENTE o que se
afirma em

(D)

Não se ...... (atribuir) às manifestações eleitorais o
sentido maior de um sistema democrático.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

Não ...... (dever) satisfazer a um cidadão, numa
democracia, apenas os direitos que lhe cabem como
eleitor.

II. O objetivo maior de um sistema democrático está
em produzir uma sociedade igualitária e homogênea, imune às divisões internas.

III.

As tensões sociais, expressas publicamente num
regime democrático, são inerentes à prática da
verdadeira democracia.

III.
II e III.
I.
II.
I e II.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

18.

Estão corretos o emprego e a flexão das formas verbais
na frase:

14.

Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o
sentido de um segmento do texto em:

(A)

Quem se desavir com a democracia haverá, mais
cedo ou mais tarde, de pagar o preço caro da tirania.

(A)

a mera rotatividade de governos = a vulgar
alternativa de mando.

(B)

O que mais nos apraz numa democracia é a
confiança de que ela nos imbue para lutar por
nossos direitos.

(B)

comunidade una e indivisa = grupo social coeso e
indecomponível.

(C)

(C)

considera o conflito legítimo e legal = arbitra o
dilema como justo e bem constituído.

É preciso que os consensos que advierem da prática
democrática não arrefeçam o esforço de aprimoramento do processo político.

(D)

A democracia nos provém de meios para lutarmos
não apenas por nossos direitos, mas pelos dos
indivíduos que o sistema não previlegia.

(E)

Se os ganhos da luta democrática não contemplarem e satisfazerem a todos os cidadãos, estará
sendo alcançada uma vitória apenas parcial.

(D)

regulamentação jurídica formal = incorporação legal
e literal.

(E)

são sujeitos de direitos = são cidadãos que
observam a lei.

__________________________________________________________________________________________________________________

15.

O dinamismo próprio de uma democracia revela-se,
sobretudo, quando
(A)

19.

a maioria dos cidadãos faz representar-se como
comunidade orgânica.

(B)

se formaliza juridicamente o direito à liberdade e à
igualdade.

(C)

se batalha pelo consenso de idéias entre os
detentores de direitos.

(D)

a minoria submete à aprovação da maioria a
legitimidade de seus direitos.

(E)

ocorre a luta dos cidadãos para que seus direitos
sejam garantidos.

É preciso corrigir a redação da frase:
(A)

Prefiram-se as falhas da democracia às supostas
vantagens de qualquer outro regime político.

(B)

Os ideais por que lutam os cidadãos costumam ser
mais claros do que as razões por que se abstêm de
lutar.

(C)

A estagnação social e o conformismo do povo constituem entraves ao processo de amadurecimento da
vida política.

(D)

Sempre haverá os que imaginam a democracia
sendo um regime pelo qual só contam os votos da
maioria.

(E)

Os conflitos sociais são penosos, mas não deixam

ficar na sombra as injustiças e as desigualdades.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
16.

Igualdade e liberdade são conceitos que
20.
(A)

definem, por si mesmos, a essência de um sistema
democrático.

(B)

devem ser tomados para além do que aparentemente significam.

(C)

descrevem o caráter estático de uma verdadeira
democracia.

(D)

estabelecem entre si uma relação dinâmica de
causa e efeito.

As eleições são importantes, mas não se empreste às
eleições um valor absoluto, ainda que muitos ainda vejam
as eleições como finalidade última do processo
democrático, sem falar nos que consideram as eleições
uma aborrecida obrigação.
Evitam-se as viciosas repetições do texto acima substituindo-se os elementos sublinhados, respectivamente, por:
(A)

(E)

indicam a superação das contradições de uma
democracia.

se lhes empreste

- as vejam

- as consideram
- lhes consideram

(B)

se as empresta

- as vejam

(C)

se empreste-lhes

- vejam-nas - lhes consideram

(D)

se empreste a elas - lhes vejam - as consideram

(E)

se lhes empreste

- vejam-lhes - consideram elas
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25.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

Para realizar o diagnóstico diferencial de dor aguda, a correta
associação entre a condição do paciente, as características
da dor e seus fatores desencadeantes ocorre em:

(A)
(B)
(C)

Fatores
desencadeantes

Condição

Características

sinusite
bacteriana
otite média
aguda
neuralgia do
trigêmeo

intensa, pulsátil, não
episódica
intensa, latejante, não
episódica
aguda, edema de
glândula salivar
episódica, com edema de glândula salivar
perfurante, latejante,
não episódica

(D)

sialolitíase

(E)

odontalgia

mastigação
leve toque na
pele

acompanhamento clínico e radiográfico.

(B)

controle da cárie sem restauração.

(C)

remineralização
acidulado.

(D)

preparo cavitário limitado à remoção do tecido cariado.

(E)

preparo cavitário com extensão de prevenção.

mastigação

26.

pressão
atmosférica

produzem polissacarídeo extracelular a partir da
sacarose.

(B)

colonizam superfícies que descamam, como o acrílico.

(C)

colonizam a cavidade bucal de indivíduos edêntulos.

(D)

produzem ácido lático extracelular a partir do sorbitol.

(E)

não produzem ácidos em grande quantidade em pH
menor ou igual a 5.

Informações derivadas da análise do genoma do S.
mutans sugerem que essa bactéria

lesões

com

flúor

fosfato

O material restaurador de escolha para adequação do
meio bucal é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O biofilme dental é considerado um fator etiológico
primário da cárie. Os estreptococos do grupo mutans são
altamente cariogênicos, uma vez que
(A)

das

_________________________________________________________

resina de micropartículas.
cimento de ionômero de vidro.
adesivo dentinário.
amálgama de prata.
fosfato de zinco e eugenol.

_________________________________________________________

27.

No tratamento de defeitos infra-ósseos com a técnica da
regeneração tecidual guiada, os resultados mais
satisfatórios são descritos em defeito
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

23.

(A)

sono, álcool

_________________________________________________________

22.

A presença de lesões cervicais cavitadas nos dentes 11 e
13 requer

largo e com duas paredes remanescentes.
largo e profundo.
largo e raso.
raso e com três paredes remanescentes.
profundo e estreito.

_________________________________________________________

Instruções: Para responder às questões de números 28 a 30,
considere as informações abaixo.

(A)

utiliza a reserva de polissacarídeos intracelulares
para manter a atividade metabólica na presença de
carboidratos na cavidade bucal.

(B)

não pode metabolizar a galactose e o manitol.

Paciente com 32 anos de idade, sexo feminino, busca
no implante dentário a resolução para a perda do dente 44.

(C)

tem no gene dlt um papel importante no processo de
síntese e retenção de polissacarídeos intracelulares.

28.

(D)

situa no gene gtf a habilidade de manter a estrutura
protéica da parede celular intacta durante as
mudanças de pH do biofilme.

(E)

apresenta no gene ffh um papel fundamental para a
sua agregação ao biofilme dental.

Durante a avaliação da condição de saúde geral da
paciente, a presença de algumas condições constitui
contra-indicação à reabilitação protética por meio de
implante. A condição de saúde e respectiva justificativa
estão corretas em:

_________________________________________________________

(A)

Condição
câncer

Instruções: Para responder às questões de números 24 a 26,
considere as informações abaixo.

(B)

trompocitopenia

Paciente com 15 anos de idade, sexo masculino,
chega ao consultório odontológico para consulta inicial e
apresenta grande acúmulo de biofilme dental de aspecto
pegajoso nos dentes anteriores e posteriores.

(C)

osteoporose

(D)

AIDS

(E)

leucemia aguda

Justificativa
dificuldade de cooperação
risco de rejeição ao material do
implante
aumento da área de hematoma após
a cirurgia
prejuízo na cicatrização ao redor dos
implantes
risco aumentado a infecções

_________________________________________________________

24.

Durante a semiologia da cárie dentária, é correto afirmar que
(A)

dentes com sítios desmineralizados podem ser
cavitados pelo uso de sonda exploradora, que não
deve ser utilizada.

(B)

uma cuidadosa profilaxia com evidenciação de placa
deve ser feita previamente ao diagnóstico.

(C)

inatividade de lesões de cárie pode ser observada pelo
tipo de microbiota que coloniza esta placa bacteriana.

(D)

a utilização de sonda exploradora pode promover
danos a tecidos hígidos, portanto, deve ser utilizada
nos dentes posteriores.

(E)

placa espessa e pegajosa é característica da presença
de polissacarídeos extracelulares produzidos por
lactobacilos.

29.

Com relação à morfologia óssea da região do dente 44,
observa-se uma condição favorável à instalação de
implante convencional tipo Branemark quando
(A)

o espaço interdental mínimo é de 4 mm.

(B)

em movimento de abertura, a distância máxima
entre arcos é de 5 mm.

(C)

em oclusão, a distância mínima entre arcos é de
5 mm.

(D)

a largura óssea no sentido vestíbulo-lingual mínima
é de 2 mm.

(E)

a altura óssea mínima é de 5 mm.
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30.

Utilizando a técnica do paralelismo, com objetivo de
identificar a distância horizontal entre o forame mentoniano
e o dente 43, a correta angulação do feixe de raios X em
relação à tangente do arco na área entre o forame e este
dente é
(A)

em ângulo de 60°.

(B)

em ângulo de 45°.

(C)

distal.

(D)

mesial.

(E)

perpendicular.

34.

A prescrição do antimicrobiano de escolha e respectivo
espectro de ação estão corretos em:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Antimicrobiano
Espectro de ação
ampicilina
anaeróbios Gram-positivos
benzoilmetronidazol anaeróbios Gram-positivos
cocos Gram-positivos e bacilos
metronidazol
Gram-positivos
metronidazol
bacilos anaeróbios Gram-negativos
anaeróbios Gram-negativos e baciampicilina
los Gram-negativos

_________________________________________________________

35.

O tratamento da fase aguda deve incluir

_________________________________________________________

31.

Na cirurgia periodontal, a escolha do anestésico contendo
vasoconstritores adrenérgicos proporciona
(A)
(B)

manutenção do sangramento gengival em nível
mínimo.

(C)

redução da qualidade do procedimento cirúrgico.

(D)

isquemia pós-operatória.

(B)

raspagem supragengival
sangramento gengival.

(C)

gengivectomia para remoção de crateras profundas.

(D)

gengivoplastia objetivando impedir o acúmulo de
placa bacteriana.

(E)

raspagem subgengival com intensidade crescente à
medida que os sintomas diminuem.

(E)

exacerbação do sangramento na área cirúrgica.

após

a

remissão

do

_________________________________________________________

_________________________________________________________

(A)

redução de profundidade da bolsa.

(B)

acesso para raspagem e alisamento radicular.

(C)

sangramento à sondagem no fundo da bolsa
periodontal.

(D)

morfologia da área dentogengival que permita o
controle da placa.

(E)

placa visível supragengival.

Instruções: Para responder às questões de números 33 a 35,
considere as informações abaixo.

Os sinais e sintomas são compatíveis com o diagnóstico
provável de
(A)

gengivite ulcerativa necrosante aguda.

(B)

gengivite descamativa.

(C)

penfigóide benigno.

(D)

eritema multiforme exsudativo.

(E)

gengivite estreptocócica.

contato oclusal prematuro.
exposição pulpar devido à cárie.
periodontite marginal.
resposta negativa de dor à percussão.
resposta negativa ao teste pulpar.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Paciente com 23 anos de idade, sexo masculino, refere
dor intensa e sangramento que inicia espontaneamente nas
margens gengivais na região dos incisivos inferiores. O exame
físico
mostra
intumescimento
dos
nódulos
linfáticos
submandibulares. Ao exame clínico, observa-se que as papilas
gengivais estão edemaciadas e apresentam contorno arredondado.
A remoção de uma camada pseudomembranosa brancoamarelada provoca sangramento e exposição de tecido ulcerado.

Na formulação de um diagnóstico pulpar, a presença de
alguns fatores pode indicar pulpite irreversível, dentre os
quais encontra-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O sucesso clínico da cirurgia periodontal é observado pela
ausência de

37.

33.

cirurgia a retalho visando à eliminação de defeitos
teciduais.

dificuldade na visualização do campo cirúrgico.

36.

32.

(A)

Decorridas 36 horas da extração do dente 27, paciente
com 33 anos de idade, sexo feminino, retorna ao
consultório odontológico com queixa de dor intensa e
contínua na região da intervenção cirúrgica. A paciente
queixa-se de odor fétido e relata ser fumante.
Clinicamente, observa-se hiperemia na mucosa que
circunda a ferida. Não há supuração e as paredes do
alvéolo apresentam coloração acinzentada. O diagnóstico
e plano de tratamento, respectivamente, são

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Diagnóstico
Plano de tratamento
hemorragia
póscuretagem e sutura
operatória
irrigação e prescrição de analalveolite úmida
gésico
alveolite seca
irrigação e uso de pasta obtudente
retirada de corpos estranhos da
discrasia sangüínea
ferida
debridamento da ferida e irrigação
pericoronarite
com soro

_________________________________________________________

38.

Paciente com 13 anos de idade, sexo feminino, mostra
hiperatividade do músculo mentoniano, que se contrai
para elevar o músculo orbicular dos lábios e efetuar o
selamento labial. Seu perfil facial é retrognático, com
excessiva sobressaliência. Em oclusão, a dentição
mandibular encontra-se distalmente à maxilar. Segundo a
classificação de Angle, trata-se de má oclusão de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Classe I.
Classe II divisão 1.
Classe II divisão 2.
Classe III funcional.
Classe III esquelética.
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39.

43.

Paciente com 6 anos de idade, sexo masculino, apresenta
hábito de sucção do polegar e mordida aberta anterior.
Além de terapia ortodôntica para correção da má oclusão,
recomenda-se
(A)

(B)

o uso de métodos restritivos que limitem a
movimentação dos braços e mãos.

(A)

terapia cirúrgica para restabelecer a dimensão
vertical.

a eliminação das
induzem ao hábito.

(B)

dieta líquida por duas semanas e observação.

(C)

fisioterapia elástica para corrigir a oclusão.

(D)

bloqueio maxilo-mandibular.

(E)

osteotomia para recapturar o côndilo.

interferências

oclusais

que

(C)

aguardar o amadurecimento psicológico da criança e
o abandono espontâneo do hábito.

(D)

o uso de métodos psicológicos que estimulem o
abandono do hábito.

(E)

a aplicação de medidas punitivas para induzir ao
abandono do hábito deletério.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

40.

44.

Visando realizar um procedimento conservador e a
manutenção do dente 46 de um paciente do sexo
masculino, 27 anos de idade, na elaboração do plano de
tratamento considera-se a possibilidade de amputação
radicular (hemissecção), procedimento que poderá ser
realizado na AUSÊNCIA de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Paciente com 17 anos de idade, sexo masculino,
apresenta fratura de côndilo mandibular unilateral sem
luxação e sem desvio. Clinicamente, observa-se que não
há repercussão na oclusão dentária. O tratamento
consiste em

furca com localização profunda.
periodontite marginal severa.
fratura radicular.
reabsorção cervical.
perfuração superficial infectada.

O tratamento incruento ou conservador tem indicação em
fratura mandibular
(A)

associada a disjunções do terço médio da face.

(B)

relacionada a um tumor.

(C)

com cominução dos fragmentos e instabilidade.

(D)

com desvio significativo.

(E)

da sínfise com desvio pouco significativo.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

41.

Instruções: Para responder às questões de números 45 e 46,
considere as informações abaixo.

Paciente do sexo masculino, com 39 anos de idade,
queixa-se de dor ao morder e relata um procedimento
restaurador no dente 17 realizado há 10 dias. Ao exame
clínico, observa-se restauração no referido dente com
contato prematuro. As respostas aos testes de
sensibilidade térmica são normais e a dor é desencadeada
pelo teste de percussão. O tratamento indicado é
(A)

pulpectomia e restauração definitiva.

(B)

terapia antibiótica e proservação.

(C)

Ao final da realização de procedimento restaurador
em paciente com 25 anos de idade, sexo masculino, o
profissional percebeu que as luvas estavam rasgadas.
45.

Deve-se realizar a anti-sepsia
(A)

higienizando as mãos vigorosamente com escovas
de cerdas duras.

instrumentação dos canais radiculares e medicação
intracanal.

(B)

friccionando as mãos com álcool a 30%.

(D)

apicectomia e proservação.

(C)

utilizando polivinil pirrolidona iodo sobre as mãos.

(E)

ajuste da oclusão e acompanhamento.

(D)

imergindo as mãos em saneantes.

(E)

friccionando as mãos com gel glicerinado com aloe
vera.

_________________________________________________________

42.

Paciente com 9 anos de idade, sexo masculino, sofreu
traumatismo nos dentes 11 e 21. Seu atendimento
odontológico ocorreu 3 horas após o acidente. Nessa
ocasião, observou-se sangramento pulpar no dente 11 e
fraturas em dentina em ambos os dentes. O procedimento
indicado para o dente 11 é

_________________________________________________________

46.

Após o contato com material biológico, o cirurgião-dentista
deve
(A)

realizar testes para HIV, se o paciente tiver resultado
positivo ou desconhecido.

(B)

iniciar quimioprofilaxia antiretroviral 48 horas após o
acidente.

pulpectomia com uso de cimento de hidróxido de
cálcio.

(C)

ser imunizado contra hepatite C.

(D)

esplintagem com fio ortodôntico.

(D)

ser imunizado contra rubéola.

(E)

colagem do fragmento com resina composta.

(E)

solicitar teste de sorologia HIV ao paciente.

(A)

pulpotomia parcial com uso de pasta de hidróxido de
cálcio.

(B)

pulpectomia e reconstrução com resina composta.

(C)
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Instruções: Para responder às questões de números 47 e 48,
considere as informações abaixo.
Paciente com 5 anos de idade, sexo masculino,
apresenta lesões crônicas cavitadas de cárie na superfície
mesial dos dentes 51 e 61.
47.

O plano de tratamento deve considerar
(A)

a remoção do esmalte sem suporte para execução
de restaurações adesivas.

(B)

o estágio incipiente de perda mineral representado
pelas cavitações.

(C)

a previsibilidade de esfoliação dos dentes e a
inatividade da doença.

(D)

a necessidade de tratamento invasivo, visando evitar
a progressão da doença.

(E)

o estágio avançado de perda mineral representado
pelas manchas brancas.

_________________________________________________________

48.

Visando ao controle dos fatores envolvidos na etiopatogenia
da cárie, o aconselhamento dietético realista inclui
(A)

consumo de frutas frescas após as refeições.

(B)

substituição da sacarose por sorbitol, que tem efeito
anticariogênico.

(C)

utilização diária de ciclamato, um substituto da
sacarose com valor nutriente.

(D)

controle da freqüência de consumo de uva passa e
frutas secas.

(E)

proibição do consumo de sacarose refinada.

_________________________________________________________

49.

Na regulação da comunicação em Odontologia, o Código
de Ética Odontológica considera infração ética a
divulgação de

I. especialidades

que possuam ou que sejam
reconhecidas pelo Conselho Federal de Odontologia.

II. críticas a técnicas utilizadas por outros profissionais
ou observações desabonadoras sobre sua atuação
clínica.

III. terapias

de tratamento que não estejam
devidamente comprovadas cientificamente.

IV. oferta de serviços que não ocasionem o aviltamento
da profissão.
É correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e IV.
II e IV.
I e II.
I e III.
II e III.

_________________________________________________________

50.

Segundo a Consolidação das Normas para procedimentos
nos Conselhos de Odontologia, aprovada pela Resolução
CFO 63/2005, NÃO é da competência exclusiva do
médico a realização de
(A)

traqueostomias eletivas.

(B)

cirurgia estético-funcional do aparelho mastigatório.

(C)

tratamento de neoplasias das glândulas salivares
maiores.

(D)

tratamento de neoplasias malignas.

(E)

retirada de tecido de região doadora fora da área
buco-maxilo-facial destinado a enxertos autógenos.
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