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INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
- contém a proposta e o espaço para o rascunho da prova discursiva
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
C D E
- Ler o que se pede na Prova Discursiva e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO
- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você deverá transcrever as respostas das questões discursivas, a tinta, na folha apropriada. Os rascunhos não
serão considerados em nenhuma hipótese.
- Você terá 4 horas para responder a todas as questões, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova Discursiva
(rascunho e transcrição).
- Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas e a folha
de transcrição da Prova Discursiva.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
Atenção:

2.

I. As frases de Stalin e de Elias Canetti, citadas no 1o

As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto
seguinte.

parágrafo, revelam critérios e posições distintas na
avaliação de uma mesma questão.

Entre a cruz e a caldeirinha

II. Na Concordata (referida no 3o parágrafo), a Igreja

“Quantas divisões tem o Papa?”, teria dito Stalin quando
alguém lhe sugeriu que talvez valesse a pena ser mais tolerante
com os católicos soviéticos, a fim de ganhar a simpatia de Pio
XI. Efetivamente, além de um punhado de multicoloridos
guardas suíços, o poder papal não é palpável. Ainda assim, como bem observa o escritor Elias Canetti, “perto da Igreja, todos
os poderosos do mundo parecem diletantes”.
Há estatísticas controvertidas sobre esse poder eclesiástico. Ao mesmo tempo que uma pesquisa da Fundação Getúlio
Vargas indica que, a cada geração, cai o número de católicos
no Brasil, outra, da mesma instituição, revela que, para os
brasileiros, a única instituição democrática que funciona é a
Igreja Católica, com créditos muito superiores aos dados à
classe política. Daí os sentimentos mistos que acompanharam a
visita do papa Bento XVI ao Brasil.
“O Brasil é estratégico para a Igreja Católica. Está sendo
preparada uma Concordata entre o Vaticano e o nosso país.
Nela, todo o relacionamento entre as duas formas de poder
(religioso e civil) será revisado. Tudo o que depender da Igreja
será feito no sentido de conseguir concessões vantajosas para
o seu pastoreio, inclusive com repercussões no direito comum
interno ao Brasil (pesquisas com células-tronco, por exemplo,
aborto, e outras questões árduas)”, avalia o filósofo Roberto
Romano. E prossegue: “Não são incomuns atos religiosos que
são usados para fins políticos ou diplomáticos da Igreja. Quem
olha o Cristo Redentor, no Rio, dificilmente saberá que a
estátua significa a consagração do Brasil à soberania espiritual
da Igreja, algo que corresponde à política eclesiástica de
denúncia do laicismo, do modernismo e da democracia liberal.
A educadora da USP Roseli Fischman, no artigo “Ameaça ao Estado laico”, avisa que a Concordata poderá incluir o retorno do ensino religioso às escolas públicas. “O súbito chamamento do MEC para tratar do ensino religioso tem repercussão
quanto à violação de direitos, em particular de minorias religiosas e dos que têm praticado todas as formas de consciência e
crença neste país, desde a República”, acredita a pesquisadora. Por sua vez, o professor de Teologia da PUC-SP Luiz Felipe
Pondé responde assim àquela famosa pergunta de Stalin:
“Quem precisa de divisões tendo como exército a eternidade?”

Atente para as seguintes afirmações:

pretende valer-se de dispositivos constitucionais
que lhe atribuem plena autonomia legislativa.

III. A educadora Roseli Fischman propõe (4o parágrafo) que o ensino religioso privilegie, sob a gestão
direta do MEC, minorias que professem outra fé
que não a católica.
Em relação ao texto, está correto APENAS o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

3.

Considerado o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento em:
(A)

o poder papal não é palpável = o Papa não dispõe
de poder considerável.

(B)

parecem diletantes = arvoram-se em militantes.

(C)

com créditos muito superiores = de muito maior
confiabilidade.

(D)

repercussões no direito comum interno = efeitos
sobre o direito canônico.

(E)

denúncia do laicismo = condenação dos ateus.

_________________________________________________________

4.

Ao se referir ao poder da Igreja, Elias Canetti e Luis Felipe
Pondé
(A)

admitem que ele vem enfraquecendo consideravelmente ao longo dos últimos anos.

(B)

consideram que, na atualidade, ele só se manterá o
mesmo caso seja amparado por governos fortes.

(C)

afirmam que nunca ele esteve tão bem constituído
quanto agora, armado da fé para se aliar aos fortes.

(D)

lembram que a energia de um papado não provém
da instituição eclesiástica, mas da autoridade moral
do Papa.

(E)

advertem que ele não depende da força militar, uma
vez que se afirma historicamente como poder espiritual.

(Adaptado de Carlos Haag, Pesquisa FAPESP n. 134, 2007)

1.

A expressão entre a cruz e a caldeirinha indica uma opção
muito difícil de se fazer. Justifica-se, assim, sua utilização
como título de um texto que, tratando da atuação da Igreja, enfatiza a dificuldade de se considerar em separado
(A)

2

a ingerência eclesiástica nas atividades comerciais e
nas diplomáticas.

(B)

a instância do poder espiritual e o campo das posições políticas.

(C)

o crescente prestígio do ensino religioso e a decadência do ensino laico.

(D)

os efetivos militares à disposição do Papa e a força
do pontificado.

(E)

as denúncias papais do laicismo e os valores da democracia liberal.

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

_________________________________________________________

5.

Na frase Quem precisa de divisões tendo como exército a
eternidade?, o segmento sublinhado pode ser substituído,
sem prejuízo para o sentido e a correção, por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ao ter no exército sua eternidade?
fazendo do exército sua eternidade?
contando na eternidade com o exército?
dispondo da eternidade como exército?
provendo o exército assim como a eternidade?
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6.

As normas de concordância verbal estão plenamente
respeitadas na frase:
(A)

Deve-se firmar alguns acordos entre o Vaticano e o
Brasil durante as discussões da Concordata.

(B)

Nunca chegou a preocupar Stalin, naturalmente, os
guardas suíços que constituem a segurança do Vaticano.

(C)

(D)

(E)

10.

Está adequada a correlação entre tempos e modos verbais na frase:
(A)

Se o Papa dispusesse de inúmeras e bem armadas
divisões, talvez Stalin reconsiderasse sua decisão e
buscasse angariar a simpatia de Pio XI.

(B)

Ao se deterem na estátua Cristo Redentor, no Rio de
Janeiro, os olhos de um turista não verão o que de
fato ela consagra.

Como alguém lhe perguntou se não é o caso de
ganhar a simpatia de Pio XI, Stalin lhe respondera
que ignorava com quantas divisões conta o Papa.

(C)

As concessões vantajosas que pretendem obter, nas
discussões da Concordata, a Igreja Católica, dizem
respeito a questões polêmicas.

Caso o Brasil não fosse um país estratégico para a
Igreja, a Concordata não se revestirá da importância
que lhe atribuíram os eclesiásticos.

(D)

Muitas repercussões passarão a haver no direito interno, caso a Concordata consagre os acordos que
constituem o principal interesse da Igreja.

São tão delicadas as questões a serem discutidas
na Concordata que será bem possível que levassem
muito tempo para desdobrar todos os aspectos.

(E)

Roberto Romano lembra-nos de que já houve, na
História, atos religiosos que acabassem por atender
a uma finalidade política que é prevista.

_________________________________________________________

7.

Está correta a flexão de todas as formas verbais da frase:
(A)

Tudo o que advir como poder da Igreja tem correspondência com o plano simbólico e espiritual.

(B)

O poder civil e a esfera religiosa nem sempre conviram quanto à busca de um sereno estabelecimento de acordos.

(C)

_________________________________________________________

11.

Ao longo da História, nações e igrejas muitas vezes
se absteram de buscar a convergência de seus
interesses.

(D)

A pergunta de Stalin proveu de sua convicção
quanto ao que torna de fato competitivo um país
beligerante.

(E)

Ciente da fragilidade militar da Igreja, o ditador não
se conteve e interveio na História com a famosa frase.

Os notebooks PC quando se apresentam sob a marca
Intel Centrino significa que estes computadores são caracterizados por
(A)

um processador da família Centrino, apenas.

(B)

um processador da família Pentium M, apenas.

(C)

uma plataforma que combina um processador e um
chipset específicos, apenas.

(D)

uma plataforma particular que combina um processador e uma interface de rede sem fio, apenas.

(E)

uma plataforma particular que combina um processador, um chipset e uma interface de rede sem fio.

__________________________________________________________________________________________________________________

8.

12.

A frase que admite transposição para a voz passiva é:
(A)

Perto da Igreja, todos os poderosos do mundo parecem diletantes.

(B)

A Concordata poderá incluir o retorno do ensino religioso.

(C)

Há estatísticas controvertidas sobre esse poder eclesiástico.

(D)

Não são incomuns atos religiosos com finalidade política.

(E)

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

O Brasil é um país estratégico para a Igreja Católica.

Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto.
(A)

Deve de ser preocupante para os católicos, que eles
venham caindo de número nas estatísticas, em conformidade com a Fundação Getúlio Vargas.

(B)

Mau-grado seu desempenho nas estatísticas da
FGV, esta mesma instituição considera que a Igreja
tem mais prestígio que outras classes.

(C)

A mesma Fundação em que se abona o papel da
Igreja como democrática, é também a instituição em
que avalia seu decréscimo de fiéis.

(D)

Não obstante esteja decrescendo o número de fiéis,
a Igreja, segundo a Fundação Getúlio Vargas, é
prestigiada como instituição democrática.

(E)

A FGV, em pesquisas atinentes da Igreja Católica,
chegou a resultados algo controversos, seja pelo
prestígio, seja pela contingência do seus fiéis.
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Temas.
Aparência.
Proteção de tela.
Área de trabalho.
Configurações.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

9.

A seleção do esquema de energia com as configurações
mais adequadas ao computador poderá ser executada no
Windows XP por meio da janela Propriedades de Vídeo,
na guia

13.

Para inserir um cabeçalho em um documento inteiro do
Word a partir da segunda página, pode-se

I. definir a página 1 como Seção 1, sem cabeçalho, e
as demais páginas como Seção 2, com cabeçalho.

II. selecionar "Diferente na primeira página" em "Cabeçalhos e rodapés" na guia Layout de Configurar
Página e deixar a página 1 sem cabeçalho e as
demais páginas com cabeçalho.

III. posicionar o cursor na página 2 e inserir o cabeçalho na página 2, que o Word expandirá automaticamente somente para as demais páginas seguintes
da seção.
Está correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III.
3
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14.

17.

Ao digitar a letra de uma unidade e o nome de uma pasta
(por exemplo, C:\Arquivos de programas) na barra de
Endereços do Internet Explorer e pressionar ENTER,
(A)

o conteúdo da pasta será exibido em uma nova
janela.

(B)

o conteúdo da pasta será exibido na mesma janela.

(C)

nada acontecerá porque o comando não é reconhecido.

(D)

uma mensagem de erro será exibida.

(E)

uma nova janela em branco será aberta.

A respeito do alistamento eleitoral, é INCORRETO afirmar
que
(A)

o brasileiro naturalizado que não se alistar até um
ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira
incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral e
cobrada no ato da inscrição eleitoral.

(B)

é facultado o alistamento, no ano em que se realizarem eleições, do menor que completar 16 anos até a
data do pleito, inclusive.

(C)

o brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos
incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral e cobrada no ato da inscrição eleitoral.

(D)

o alistamento eleitoral do analfabeto é facultativo.

(E)

do despacho que deferir o requerimento de alistamento eleitoral não cabe recurso.

_________________________________________________________

15.

Para copiar um arquivo de uma pasta para outra, dentro
da mesma unidade (drive), pode-se arrastar o arquivo com
o mouse da pasta de origem para a pasta de destino,
mantendo pressionada a tecla
(A)

Shift.

(B)

Ctrl.

(C)

Tab.

(D)

Alt.

(E)

Insert.

_________________________________________________________

18.

NÃO é princípio expressamente previsto na Lei de Licitao
ção (Lei n 8.666/93):
(A)

supremacia do interesse público.

(B)

publicidade.

(C)

legalidade.

(D)

julgamento objetivo.

(E)

vinculação ao edital ou convite.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

19.

Quanto ao regime disciplinar do servidor público civil, é
INCORRETO se afirmar que:

16.

(A)

A opção pelo servidor até o último dia de prazo para
defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se
converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.

Federal excluem outros decorrentes dos tratados
internacionais em que a República Federativa do
Brasil seja parte.

(B)

Configura abandono de cargo a ausência intencional
do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.

II. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal

(C)

A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

(D)

Considera-se acumulação legal a percepção de vencimento de emprego público efetivo ou em comissão
com vencimentos da inatividade, salvo quando os
cargos de que decorram essas remunerações forem
acumuláveis na atividade.

(E)

Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em
multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia
de vencimento ou remuneração, ficando o servidor
obrigado a permanecer em serviço.

Considere as seguintes assertivas a respeito dos direitos e
deveres individuais e coletivos:

I. Os direitos e garantias expressos na Constituição

Internacional a cuja criação tenha manifestado
adesão.

III. A criação de associações e, na forma da lei, a de
cooperativas independem de autorização, sendo
vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

IV. São a todos assegurados, mediante o pagamento
de taxas, a obtenção de certidões em repartições
públicas, para defesa de direitos e esclarecimento
de situações de interesse pessoal e de terceiros.
De acordo com a Constituição Federal brasileira, está correto o que se afirma APENAS em

4

(A)

II e III.

(B)

I, II e III.

(C)

II, III e IV.

(D)

II e IV.

(E)

I e III.

_________________________________________________________

20.

As decisões que importarem em declaração de inconstitucionalidade de lei e anulação geral das eleições, entre outras, só poderão ser tomadas por
(A)

maioria simples dos Membros do Tribunal e dos
respectivos substitutos.

(B)

unanimidade dos Membros do Tribunal.

(C)

sentença do Presidente do Tribunal, após ouvido o
Procurador Regional Eleitoral.

(D)

deliberação conjunta do Presidente do Tribunal e
Corregedor Regional Eleitoral.

(E)

maioria absoluta dos Membros do Tribunal.
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23.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Atenção: Para resolução das questões de números 21 a 23,
considere o enunciado abaixo.

A implantação de um regime de fluorterapia deve ser feita
por meio de
(A)

6 sessões semanais de escovação com solução
fluoretada.

(B)

4 sessões semanais de aplicação
fluoretado.

(C)

6 sessões com intervalos semanais de bochecho
com solução fluoretada.

(D)

4 a 6 sessões com intervalos semanais de
escovação com gel de flúor.

(E)

4 a 6 sessões com intervalos semanais de aplicação
de verniz fluoretado.

de

verniz

Paciente com 3 anos de idade, sexo feminino, apresentase em sua primeira consulta odontológica e mostra compor-tamento arredio, com recusas a colaborar com os procedimentos
propostos pelo cirurgião-dentista. A mãe relata o consumo frequente de balas e refrigerantes pela criança. O exame clínico

_________________________________________________________

mostra manchas brancas ativas generalizadas nos dentes ante-

24.

riores e ausência de lesões cavitadas.

21.

Alguns cuidados para que o flúor presente nos dentifrícios
NÃO seja ingerido, incluem
(A)

incentivar a criança a engolir após a escovação.

(B)

realizar a escovação com a supervisão dos pais e/ou
cuidadores.

(C)

utilizar uma quantidade mínima de dentifrício com a
técnica longitudinal.

(D)

reduzir a frequência de escovações diárias.

(E)

iniciar a escovação dos dentes após a erupção dos
primeiros molares decíduos.

No manejo do paciente pediátrico, alguns fatores são
importantes, como:

I. construir uma relação de confiança.
II. educar o paciente.
III. estimular o convívio social.

_________________________________________________________

Atenção:

IV. aliviar a ansiedade infantil.
V. sensibilizar a fase oral da criança.

Para resolução das questões de números 25 e 26,
considere o enunciado abaixo.

Paciente com 20 anos de idade, apresenta-se no primeiro
trimestre da gestação e faz uma consulta odontológica de
rotina. Observa-se que suas gengivas estão edemaciadas e

Está correto o que se afirma APENAS em

sangram durante a raspagem e profilaxia.
(A)

I, II e III.

(B)

I, II e IV.

(C)

II, III e V.

25.

A manutenção de sua saúde periodontal
(A)

necessita de cuidados diários da paciente com sua
higiene bucal.

(B)

requer a marcação de consultas no período vespertino.

(C)

deve ser realizada após o segundo trimestre de
gestação.

_________________________________________________________

(D)

não tem influência sobre o peso do bebê ao nascer.

22.

(E)

deve ser realizada após o parto.

(D)

I, III e V.

(E)

II, IV e V.

A indicação de selantes oclusais

_________________________________________________________

(A)

deve ser feita na fase de dentadura mista.

(B)

deve priorizar os primeiros molares permanentes.

26.

A orientação ao aleitamento materno exclusivo é baseada
nos benefícios que pode trazer ao bebê e à mãe, como:

(A)

(C)

(D)
(E)

é premente, devido ao elevado risco de cárie desta
criança.
não é necessária, devido à baixa idade da criança.
está atrasada, pois todos os dentes decíduos já
erupcionaram.

TREAM-Anal.Jud-Odontologia-E05

(B)
(C)

Benefícios ao bebê

Benefícios à mãe

retorno ao peso anterior mais
rápido
redução na hemorragia pósparto
aumento da perda de peso
inicial

proteção contra a dermatite
atópica
diminuição do risco de câncer de ovário
redução de alergias
diminuição do risco de
câncer de mama

(D)

redução do risco de asma

(E)

aumento dos níveis de gli- redução da obesidade
cose
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Atenção:

Para resolução das questões de números 27 a 30,
considere o enunciado abaixo.

Atenção: Para resolução das questões de números 31 e 32,
considere o enunciado abaixo.

Paciente com 5 anos de idade, sexo masculino, sofreu
uma queda de patinete cerca de 30 minutos antes de sua chegada ao consultório odontológico. Seus pais trouxeram o dente
52 acondicionado em um recipiente com soro fisiológico. O
dente 51 apresenta-se intruído e o dente 61 tem fratura de
coroa e raiz.

Durante a realização de um levantamento epidemiológico,

27.

o examinador avaliou um indivíduo com a condição descrita na
figura abaixo.

Para realizar a anestesia com segurança e iniciar os procedimentos clínicos, é importante levar-se em consideração a
(A)

utilização de menor volume e maior concentração
possível de anestésico que produza anestesia satisfatória.

(B)

escolha de anestésico com vasoconstritor para
diminuir a velocidade de absorção e aumentar a
duração de ação.

(C)

(D)

(E)

31.

escolha de uma técnica de bloqueio regional, uma
vez que reduz a necessidade de sucessivas aplicações requeridas pela técnica infiltrativa.
priorização de injeção intravascular do anestésico,
devido à maior rapidez com que se obtém o efeito
desejado.
conveniência de utilizar uma dose de anestésico
local semelhante à de um adulto, visando preservar
os níveis plasmáticos da solução anestésica.

(A)

não necessita de prótese dentária.

(B)

não usa prótese dentária.

(C)

usa uma ou mais pontes fixas e uma ou mais próteses parciais removíveis.

(D)

usa mais do que uma ponte fixa.

(E)

usa prótese parcial removível.

_________________________________________________________

32.

_________________________________________________________

28.

No momento do exame epidemiológico, a condição relativa ao uso de prótese é a de que o paciente

Para o dente 52, a conduta apropriada deve levar em consideração que

No momento do exame epidemiológico, a condição relativa à necessidade de prótese é a de que o paciente
(A)

não necessita de prótese dentária.

(B)

necessita uma prótese, fixa ou removível, para substituição de mais de um elemento.

(A)

o paciente tem pouca idade para o procedimento
cirúrgico necessário.

(C)

necessita uma prótese, fixa ou removível, para substituição de um elemento.

(B)

o reimplante de dentes permanentes não é recomendado.

(D)

necessita uma combinação de próteses, para substituição de um e/ou mais de um elemento.

(C)

a necropulpectomia deve ser realizada antes do
reimplante.

(E)

usa mais do que uma ponte fixa.

_________________________________________________________

(D)

o tempo decorrido desde a avulsão é pequeno, com
prognóstico favorável.

Atenção: Para resolução das questões de números 33 a 37,
considere o enunciado abaixo.

(E)

o reimplante de dentes decíduos não é recomendado.

Paciente com 53 anos de idade, sexo feminino, busca

_________________________________________________________

atendimento odontológico após encaminhamento realizado por

29.

seu médico. Sua queixa principal consiste em ter espaços pro-

O tratamento indicado para o dente 61 é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

tração ortodôntica.
pulpotomia.
exodontia.
pulpectomia.
acompanhamento radiográfico.

téticos no arco inferior e sua expectativa é a reabilitação por
meio de implante. A paciente relata ser tabagista e mostra sobrepeso.

_________________________________________________________

Durante a realização de procedimentos de semiologia oral,
a coleta da informação diagnóstica

30.

(A)

prescinde de informações provenientes de
profissionais de saúde.

6

O tratamento indicado para o dente 51 é

33.

outros

(A)

extração, se estiver pressionando o germe dentário
do dente 11.

(B)

necessita que o profissional repita
informações obtidas, para maior clareza.

(B)

necropulpectomia, se estiver pressionando o germe
dentário do dente 21.

(C)

contempla a queixa principal, registrada segundo as
palavras da paciente.

(C)

esplintagem, após checar a oclusão.

(D)

(D)

reimplante, se não estiver pressionando o germe
dentário do dente 21.

não deve receber interferências de relatos de
familiares da paciente.

(E)

(E)

imobilização, se houver interferência oclusal.

não deve se basear em registros existentes no
prontuário da paciente.

todas

as
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34.

O exame físico da paciente
(A)

40.

consiste na avaliação de suas medidas antropométricas.

(B)

não deve ser realizado pelo cirurgião-dentista.

(C)

é realizado pela medida de sinais vitais.

(D)

resume-se ao exame extrabucal.

(E)

fornece informações diagnósticas sem o uso de
técnicas auxiliares complexas.

As restaurações de amálgama apresentam algumas propriedades, como
(A)

elevada resistência à compressão.

(B)

menor resistência à corrosão quando se utilizam
ligas enriquecidas com cobre.

(C)

maior resistência à corrosão quando se utilizam ligas
enriquecidas com cobre.

(D)

elevada resistência diametral.

(E)

maior degradação marginal quando se utilizam ligas

_________________________________________________________
enriquecidas com cobre.
_________________________________________________________

35.

Durante o exame intrabucal, observou-se a presença de
um aumento ósseo na linha média do palato, com
diagnóstico sugestivo de
(A)

displasia óssea.

(B)

grânulos de Fordyce.

(C)

osteomielite palatina.

(D)

tórus palatino.

(E)

fibroma ossificante.

41.

As brocas utilizadas em preparos cavitários apresentam a
forma da ponta ativa e respectiva função:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

roda; retenções em cavidade de Classe V.
cone invertido; remoção de tecido cariado.
tronco-cônica; avivamento de ângulos diedros.
cilíndrica; retenções nas caixas proximais.
esférica; planificação de paredes pulpares.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

36.

42.

A presença de leucoplasias no assoalho da boca, de
textura granulosa e apresentando ulcerações, com bordas
de contorno irregular suscita ao profissional a conduta de

A redução das cúspides no preparo cavitário MOD (onlay)
para restauração metálica fundida em molares inferiores
(A)

é indicada em dentes com lesões reduzidas, o que
impede a remoção do teto da câmara pulpar.

(A)

excisão e diagnóstico histopatológico.

(B)

(B)

exame citológico por raspagem da superfície da
lesão.

requer que as cúspides linguais tenham proteção
mais robusta, por serem funcionais.

(C)

requer que as cúspides vestibulares tenham proteção menos robusta, por serem funcionais.

(D)

tem indicação quando há comprometimento estético
e da integridade da estrutura dentária.

(E)

requer que as cúspides vestibulares tenham prote-

(C)

remoção da causa da irritação tecidual.

(D)

reavaliação clínica periódica.

(E)

acompanhamento da evolução da lesão.

ção mais robusta, por serem funcionais.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
37.

O hábito de bruxismo ocasionou algumas alterações na
anatomia dos dentes posteriores, o que pode ser verificado pela existência de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Atenção: Para resolução das questões de números 43 a 45,
considere o enunciado abaixo.
Paciente com 17 anos de idade, sexo feminino, é trazida

erosão.
hipercementose.
hiperplasia.
abrasão.
atrição.

ao consultório odontológico por sua mãe, que relata preocupação com o hábito de indução ao vômito após as refeições.

_________________________________________________________

38.

Paciente com 19 anos de idade, sexo masculino, refere ter
síndrome de Gardner, à qual se encontra associado o
achado clínico de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

dentes supranumerários.
neurofibroma.
pigmentações peribucais.
hiperqueratose.
periodontite progressiva.

As ligas de amálgama com teor de fase gama 2 reduzida
apresentam conteúdo de cobre de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

9% a 30%.
45% a 50%.
3% a 6%.
60% a 75%.
35% a 45%.
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Esta condição e o achado clínico odontológico associado,
respectivamente, são compatíveis com o diagnóstico de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

hérnia de hiato; erosão.
anorexia; atrição.
refluxo gástrico crônico; atrição.
bulimia; erosão.
bulimia; abrasão.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

39.

43.

44.

As lesões cervicais nos dentes da paciente requerem
(A)

restaurações em resinas compostas sem bisel e
canaleta retentiva.

(B)

restaurações em resinas compostas com bisel e
canaleta retentiva.

(C)

restaurações em silicato.

(D)

raspagem e polimento.

(E)

aplicação tópica de flúor.
7
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45.

A proteção do complexo dentino-pulpar
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

50.

é desnecessária.
previne recidiva de cárie.
prejudica a estética.
reduz a sensibilidade pós-operatória.
impede a adesão do material restaurador.

_________________________________________________________

46.

No planejamento de uma prótese adesiva indireta, a presença de algumas condições contra-indica este tratamento, como
(A)

ausência de suporte oclusal posterior.

(B)

dentes pilares com pouca inclinação.

(C)

dentes anteriores com coroa clínica longa.

(D)

espaço protético reduzido.

(E)

dentes pilares com estrutura insuficiente para o condicionamento ácido.

51.

A indicação de facetas estéticas é feita na ocorrência de
(A)

bruxismo.

(B)

insuficiência de esmalte para o selamento marginal.

(C)

diastemas.

(D)

mordida anterior topo a topo.

(E)

oclusão Classe III.

instrumentação dos canais radiculares e curativo de
formocresol.

(B)

preparo da câmara pulpar e irrigação com solução
de hipoclorito de sódio 1%.

(C)

abertura coronária e curativo com cimento de
hidróxido de cálcio.

(D)

remoção do tecido cariado e irrigação com solução
de hipoclorito de sódio 1%.

(E)

remoção do tecido cariado e instrumentação dos
canais radiculares.

Para anestesiar o dente utilizando o bloqueio regional dos
nervos alveolar inferior, lingual e bucal, optou-se pela
técnica direta. Considere as afirmativas abaixo.

I. A seringa deve ser posicionada na altura dos prémolares do lado oposto.

II. A seringa deve ser posicionada na altura dos
caninos do lado oposto.

_________________________________________________________

48.

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

47.

O procedimento de urgência para a condição desta
paciente requer a realização de

III. A agulha deve ser inserida na depressão entre a
prega do ligamento perigomandibular e a linha
oblíqua interna.

Paciente com 11 anos de idade, sexo feminino, apresenta
alto risco de cárie e cavitações nos dentes 16, 26 e 36,
além de atividade de cárie nos dentes anteriores. Aliado à
modificação de seus hábitos de higiene bucal e frequência
no consumo de açúcares, deve-se instituir

IV. O nervo lingual não é anestesiado, necessitando
receber uma anestesia adicional.

(A)

o selamento oclusal dos molares permanentes.

Está correto o que se afirma APENAS em

(B)

a restauração dos primeiros molares permanentes
com resina composta.

(A)

I e III.

(C)

a restauração dos dentes anteriores com resina
composta.

(B)

I e II.

(D)

a restauração dos primeiros molares permanentes
com ionômero de vidro.

(C)

I e IV.

(E)

o uso sistêmico de fluoretos por meio de comprimidos.

(D)

II e III.

_________________________________________________________
(E) II e IV.
_________________________________________________________

Atenção: Para resolução das questões de números 49 a 52,
considere o enunciado abaixo.
Paciente com 31 anos de idade, sexo feminino, apresenta queixa de dor localizada no dente 46. A dor, em princípio
provocada, aumenta com as mudanças bruscas de temperatura
e é intensificada com o frio. A paciente relata que, ao deitar-se,
a dor é exacerbada. O exame clínico mostra uma restauração
de amálgama extensa no dente 46.
49.

8

O quadro descrito é compatível com o diagnóstico de
(A)

pulpite irreversível.

(B)

necrose pulpar.

(C)

periodontite apical.

(D)

pericoronarite.

(E)

abscesso dento-alveolar.

52.

A medicação pós-operatória requer a prescrição de
(A)

1 comprimido de paracetamol 500 mg a cada
4 horas, por um período de 12 horas.

(B)

1 comprimido de dipirona sódica 750 mg a cada
4 horas, por um período de 48 horas.

(C)

1 comprimido de paracetamol 750 mg a cada
4 horas, por um período de 24 horas.

(D)

40 gotas de dipirona sódica 750 mg/mL a cada
4 horas, por um período de 36 horas.

(E)

10 gotas de dipirona sódica 500 mg/mL a cada
6 horas, por um período de 24 horas.
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57.

Atenção: Para resolução das questões de números 53 e 54,
considere o enunciado abaixo.
Paciente com 26 anos de idade, sexo feminino, apresenta
condição sugestiva de lesão de furca Grau I no dente 24.

53.

III.

(B)

II subdivisão.

(C)

II divisão 2.

(A)

raspagem e alisamento radicular.

(D)

II divisão 1.

(B)

apicectomia.

(E)

I.

(C)

raspagem coronária.

(D)

teste de vitalidade pulpar.

(E)

elevação de um retalho.

_________________________________________________________

58.

O tratamento recomendado é
(A)

tunelização.

(B)

plastia na área da furca.

(C)

exodontia.

(D)

ressecção radicular.

(E)

regeneração tecidual guiada.

_________________________________________________________

55.

(A)

Devido às variações anatômicas existentes nos primeiros
pré-molares superiores, o diagnóstico clínico pode requerer a realização de

_________________________________________________________

54.

A evolução desta condição na presença de caninos normalmente posicionados sugere que, na dentição permanente, este paciente apresentará oclusão, segundo Angle,
de Classe

Paciente com 64 anos de idade, sexo masculino, tem a
dor na região da ATM como queixa principal. Na anamnese, ele relata sensação dolorosa moderada, constante,
variável, contínua e leve, difusamente localizada na ATM
direita e agravada pelo uso da articulação. Existe sensibilidade localizada ao tato e pressão diretamente sobre o
polo lateral da articulação, além de dor nos movimentos
protrusivos e laterais e na abertura de boca superior a
23 mm. Sua história clínica mostra sinais e sintomas
sugestivos de

A mãe de paciente com 4 anos de idade, sexo masculino,
relata o hábito de sucção do polegar pela criança. O
exame clínico mostra a presença de mordida aberta
anterior. A orientação para interrupção deste hábito
(A)

é desnecessária, pois os procedimentos ortodônticos
corrigirão esta maloclusão.

(B)

deve ser feita após a erupção dos incisivos centrais
permanentes.

(C)

acarreta danos emocionais, sem
repercussão sobre a maloclusão.

(D)

é suficiente para que ocorra a autocorreção desta
anormalidade de oclusão.

(E)

deve ocorrer após os 6 anos de idade, devido ao
desenvolvimento psíquico da criança.

apresentar

_________________________________________________________

Atenção: Para resolução das questões de números 59 e 60,
considere o enunciado abaixo.
Paciente com 48 anos de idade, sexo masculino, é
submetido à extração do dente 15, ocasião em que um

(A)

anquilose fibrosa.

(B)

artropatia degenerativa com artrite inflamatória aguda na articulação direita.

ocasionado a perfuração do soalho do seio maxilar.

(C)

inflamação capsular e periarticular da ATM direita.

59.

(D)

imobilização da ATM esquerda.

(E)

fibrose capsular.

movimento abrupto realizado com o extrator dental pode ter

Com objetivo de verificar se ocorreu a comunicação bucosinusal, deve-se executar a manobra que consiste em
(A)

obliterar o alvéolo e observar se há sangramento.

(B)

obliterar as narinas do paciente e solicitar que ele
expire.

(C)

verificar se há material estranho na mucosa alveolar.

arco tipo II de Baume. Os dentes 16, 26, 36 e 46 encontram-

(D)

procurar por fragmentos de raiz na cavidade bucal.

se recém-erupcionados e apresentam-se em plano terminal

(E)

obliterar a cavidade bucal e solicitar que o paciente
expire.

_________________________________________________________

Atenção: Para resolução das questões de números 56 e 57,
considere o enunciado abaixo.
Paciente com 6 anos de idade, sexo masculino, apresenta

reto.
56.

_________________________________________________________

A condição “topo a topo” persistirá até a substituição dos
segundos molares decíduos, o que ocorrerá com a idade
de
(A)

8 anos.

(B)

10 anos.

(C)

12 anos.

(D)

14 anos.

(E)

16 anos.

TREAM-Anal.Jud-Odontologia-E05

60.

Uma possível consequência deste acidente clínico é a
(A)

lesão do arco oposto.

(B)

parestesia.

(C)

fratura da tuberosidade maxilar.

(D)

sinusite maxilar crônica.

(E)

enxaqueca.
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PROVA DISCURSIVA
Questão 1
a

A partir do conceito de saúde emanado da 8 Conferência Nacional de Saúde (Brasil, 1986), formule uma proposta para avaliar
algumas variáveis cuja atuação mostra-se determinante na prevalência e severidade de cárie no Brasil.

Questão 2
Paciente com 24 anos de idade, sexo feminino, apresenta restaurações em resina composta na superfície vestibular dos
dentes 11, 12, 21 e 22. Estas restaurações encontram-se escurecidas e a principal queixa da paciente refere-se à dimensão
estética. Estabeleça um plano de tratamento que contemple:

10

a.

Anamnese.

b.

Decisão de tratamento e justificativa.

c.

Sequência de procedimentos clínicos.

d.

Acompanhamento.
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