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CONHECIMENTOS
BÁSICOS

Leia o texto abaixo para responder às questões 1 e 2.

Educação do olhar

 Educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. O 
educador diz: “Veja!” – e, ao falar, aponta. O aluno olha 
na direção apontada e vê o que nunca viu. Seu mundo se 
expande. Ele fica mais rico interiormente. E, ficando mais 
rico interiormente, ele pode sentir mais alegria e dar mais 
alegria – que é a razão pela qual vivemos.
 Já li muitos livros sobre psicologia da educação, 
sociologia da educação, filosofia da educação – mas, por 
mais que me esforce, não consigo me lembrar de qualquer 
referência à educação do olhar ou à importância do olhar na 
educação, em qualquer deles. 
 A primeira tarefa da educação é ensinar a ver. É através 
dos olhos que as crianças tomam contato com a beleza e o 
fascínio do mundo. Os olhos têm de ser educados para que 
nossa alegria aumente.
 Quero ensinar as crianças. Elas ainda têm olhos 
encantados. Seus olhos são dotados daquela qualidade que, 
para os gregos, era o início do pensamento: a capacidade 
de se assombrar diante do banal. Para as crianças, tudo é 
espantoso: um ovo, uma minhoca, uma concha de caramujo, 
o voo dos urubus, os pulos dos gafanhotos, uma pipa no 
céu, um pião na terra. Coisas que os eruditos não veem.
 Na escola eu aprendi complicadas classificações 
botânicas, taxonomias, nomes latinos – mas esqueci. Mas 
nenhum professor, jamais, chamou a minha atenção para a 
beleza de uma árvore ou para o curioso das simetrias das 
folhas.
 As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o 
mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os 
olhos. Quando a gente abre os olhos, abrem-se as janelas 
do corpo, e o mundo aparece refletido dentro da gente.
 Jardins bonitos há muitos, mas só traz alegria o jardim 
que nascer dentro da gente. São as crianças que, sem falar, 
nos ensinam as razões para viver. Elas não têm saberes 
a transmitir. No entanto, elas sabem o essencial da vida. 
Quem não muda sua maneira adulta de ver e sentir e não se 
torna como criança jamais será sábio.

Rubem Alves. Internet: www.rubemalves.com.br (com adaptações) 

QUESTÃO 1

Acerca das ideias apresentadas no texto, julgue os itens 
abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

I – O autor faz reflexões a respeito de uma educação 
voltada para a capacidade de se enxergar sob ângulos 
e referenciais diferentes, enfoques sob os quais a 
maioria das pessoas ainda não está habituada.

II – Infere-se do quarto parágrafo que as crianças possuem 
mais subjetividade, poesia e alegria na forma de olhar 
do que os adultos.

III – Educar, na visão do autor, é encarar o processo de 
ensinar e de aprender com a desconstrução do olhar 
engessado sobre tudo.

IV – Ao mencionar que as crianças “ainda têm olhos 
encantados” (linhas 16 e 17), infere-se que ela é 
desperta para o imaginário e o poético, viaja através 
das palavras e é capaz de se surpreender com coisas 
simples. 

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.

QUESTÃO 2

De acordo com as estruturas linguísticas e gramaticais 
do texto, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – A forma verbal “traz” (linha 32) pode ser substituída 
por trazem, já que, neste caso, é permitida a 
concordância com “Jardins bonitos” (linha 32).

II – As palavras “Educar” (linha 1) e “educador” (linha 2) 
pertencem à mesma classe de palavras, ou seja, são 
verbos no infinitivo.

III – A palavra “saberes” (linha 34) está empregada no 
texto com o sentido de conhecimento.

IV – Em suas duas ocorrências, o pronome “ele” (linhas 
4 e 5) tem como referente “aluno” (linha 2) e, não, 
“mundo” (linha 3). 

V – A oração “abrem-se as janelas do corpo” (linhas 30 
e 31) está na voz passiva sintética, justificada pela 
presença de um verbo transitivo direto na terceira 
pessoa do plural acompanhado de um pronome 
apassivador.

A sequência correta é:

(A) F, F, V, V, V.
(B) V, F, F, F, F.
(C) V, F, V, F, V.
(D) F, V, F, V, F.

__________________________________________________

Leia o texto abaixo para responder às questões de 3 a 5.

 A palavra “professor” deriva da palavra “professar”, 
que, além de lecionar, significa “declarar publicamente 
uma convicção ou um compromisso de conduta”. Não por 
acaso, as duas têm a mesma raiz. Nós, mestres, somos 
profissionais em vários sentidos: por ensinarmos e por nos 
comprometermos com condutas de trabalho – em uma 
atividade que exige a contínua exposição de convicções. 
Essa condição também envolve responsabilidades múltiplas, 
com conhecimentos e procedimentos, especialmente por 
lidarmos com muitos jovens e crianças e por um tempo longo. 
 Precisamos nos lembrar disso, não para nos sentirmos 
mais importantes do que já somos, mas para termos 
consciência de que, no desempenho dessa função social, 
não dá para ignorar limitações pessoais e problemas, ou 
seja, nossa condição humana.
 As responsabilidades de educador, ainda mais 
complexas, são cumpridas em circunstâncias muito 
especiais, sob permanente exposição a dezenas de olhares 
daqueles que pretendemos formar. Aliás, os alunos não são 
passageiros e não nos consideram somente condutores 
de classes ou especialistas em Ciências ou Arte. Eles nos 
enxergam também como alguém que está com blusa 
colorida e sorriso animado, calça amarrotada e olheiras ou 
tênis novos e expressão impaciente. Da mesma forma, a 
turma não vê palavras e números surgirem no quadro e 
converterem-se em sons, mas acompanham a mão firme ou  
trêmula segurando o giz e o tom grave ou agudo da voz que explica.
 Ao sairmos para o trabalho, mesmo preocupados com 
a nova ruga flagrada no espelho ou a diferença entre o saldo 
bancário e a prestação vencida, nos investimos da “persona” 
professoral. Sensível sim, mas profissional. 

Luís Carlos de Menezes - Revista Nova Escola  
Edição 223 - junho 2009 (com adaptações)
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QUESTÃO 3

A respeito dos aspectos linguísticos e gramaticais do 
texto, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a 
opção correta.

I – O conector “que” (linha 2) introduz uma oração 
subordinada adverbial concessiva, já que restringe 
um fato expresso na oração principal.

II – O emprego proclítico do pronome átono em “não 
nos consideram” (linha 20) é justificado por haver a 
atração de uma palavra de sentido negativo.

III – A inserção de uma vírgula imediatamente após 
“condição” (linha 8) e “Precisamos” (linha 11) 
acarretaria prejuízo gramatical ao texto.

IV – A forma verbal “têm” (linha 4) recebe acento 
circunflexo por se encontrar no plural, mas, neste 
caso, poderia também receber, facultativamente, o 
acento agudo.

A quantidade de itens certos é igual a 

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.

QUESTÃO 4

Com relação às ideias do texto, assinale a opção 
correta.

(A) O texto reúne elementos que não condizem com a 
realidade do professor e que sequer funcionam como 
objetos de avaliação por parte de alunos, como é o 
caso, por exemplo, de “calça amarrotada”, “olheiras” 
(linha 23) e “mão firme ou trêmula” (linhas 26 e 27). 

(B) O termo “professoral” (linha 31), que é a união de 
professor e natural, carrega um sentimentalismo 
exagerado por parte do autor e, ao mesmo tempo, 
revela o inconformismo do professor em relação a sua 
profissão.

(C) A tese apresentada no segundo parágrafo do texto 
contradiz a ideia apresentada no terceiro, já que, neste 
último, o autor afirma que os alunos veem o professor 
como aquele que meramente transmite conhecimento.

(D) Ao longo do texto, o autor estabelece uma relação entre 
o ato de ensinar e a condição humana do professor.

QUESTÃO 5

Acerca das estruturas do texto, julgue os itens abaixo e, 
em seguida, assinale a opção correta.

I – Na linha 5, o vocábulo “por”, em suas duas ocorrências, 
pertence à mesma classe de palavras.

II – Na linha 4, a expressão “as duas” tem como referentes 
as palavras “professor” e “professar” (linha 1).

III – Caso o vocábulo “a” (linha 18) fosse substituído por 
à, seria mantida a correção gramatical, já que, neste 
caso, o uso do sinal indicativo de crase é facultativo.

IV – No texto, o verbo “lembrar” (linha 11), por apresentar-
se na forma pronominal, é transitivo indireto.

V – A palavra “sob” (linha 18) pode ser substituída por 
sobre, sem acarretar prejuízo de sentido ao texto, já 
que ambas são preposições.

Estão certos apenas os itens

(A) I, II e IV.
(B) I, III e V.
(C) I e IV.
(D) II, III, IV e V.

Leia o texto abaixo para responder às questões 6 e 7.

Educação para a cidadania

 A educação para a cidadania pretende fazer de cada 
pessoa um agente de transformação. Isso exige uma 
reflexão que possibilite compreender as raízes históricas da 
situação de miséria e exclusão nas quais vive boa parte da 
população. A formação política, que tem no universo escolar 
um espaço privilegiado, deve propor caminhos para mudar 
as situações de opressão.
 Muito embora outros segmentos, como a família ou 
os meios de comunicação, participem dessa formação 
não haverá democracia substancial se inexistir essa 
responsabilidade propiciada, sobretudo pelo ambiente 
escolar. A ideia de educação deve estar intimamente ligada à 
de liberdade, democracia e cidadania. A educação não pode 
preparar nada para a democracia a não ser que também 
seja democrática. 
 Uma nova cidadania acontece por intermédio dos 
currículos oficiais e, para isso, é necessário que os currículos 
sejam revistos. É necessário ensinar às crianças e aos 
jovens brasileiros não apenas a ler e a escrever, mas a olhar 
o mundo a partir de novas perspectivas. Ensinar a ouvir, 
a falar, a escutar, a desenvolver atitudes de solidariedade; 
aprender a dizer “não” ao consumismo imposto pela mídia, 
a dizer “não” ao individualismo e, sim, à paz. 
 Educar para a cidadania é adotar uma postura; é fazer 
escolhas; é despertar para as consciências dos direitos 
e deveres; é lutar pela justiça e não servir a interesses 
seculares. Esta é uma urgência que grita e que deveria ecoar 
nos corações humanos e, não, nos alarmes das propriedades 
que tentam proteger a vergonha do que a civilização humana 
construiu. Para se alcançar isso, não se pode ficar somente 
no “ensinar para a cidadania”. É preciso que se construa 
o espaço de se “educar na cidadania”. E, nesse sentido, 
não é somente a preposição que muda: muda a postura do 
professor que, de cidadão que somente exige seus direitos, 
passa a se lembrar também dos seus deveres. 

Márcia Regina Cabral – Educação e Cidadania 
Internet: http://www.webartigos.com/articles/10791/1/Educacao-e-Cidadania/

pagina1.html#ixzz0uVT9nG12

QUESTÃO 6

Segundo as ideias apresentadas no texto, assinale a 
opção correta.

(A) O ato de educar para a cidadania, na visão do autor, 
exige do professor uma mudança de comportamento 
que busque a luta pelos seus interesses particulares, ou 
seja, seus direitos, sobrepujando a situação de miséria 
e exclusão nas quais vive boa parte da população 
brasileira.

(B) De acordo com o autor, haverá uma mudança 
significativa na situação de opressão com a qual convive 
boa parte da população brasileira, caso haja maior 
responsabilidade e comprometimento das pessoas com 
a educação. 

(C) Pode-se dizer que, para se alcançar a cidadania, faz-se 
necessária a privação de liberdade e de democracia, 
principalmente no ambiente escolar. 

(D) No terceiro parágrafo, o autor, que acredita que as 
crianças e os jovens são influenciados pela família e pela 
mídia e que, por isso, não conseguem aprender a ler e 
a escrever, propõe alterações nos currículos escolares 
com vistas a melhorar o ensino da alfabetização no 
Brasil.

1

5

10

15

20

25

30

35



Concurso Público da Prefeitura Municipal de Manaus - PMM 5

CARGO 28: ANALISTA MUNICIPAL – ESPECIALIDADE: ODONTOLOGIAR 0 E Q B L

QUESTÃO 7

Com relação aos aspectos semânticos e gramaticais do 
texto, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – A palavra “segmentos” (linha 8) não pode ser 
substituída por seguimentos, pois causaria prejuízo 
semântico ao texto.

II – O trecho “é necessário que os currículos sejam 
revistos” (linhas 17 e 18) está empregado em sentido 
denotativo.

III – O vocábulo “postura” (linha 24 e 33), em suas duas 
ocorrências, possui o mesmo sentido de maneira de 
agir.

IV – O vocábulo “sobretudo” (linha 11) é uma preposição 
e pode ser substituído por ainda mais sem acarretar 
prejuízo sintático e de sentido ao texto.

V – No texto, a forma verbal “ecoar” (linha 27) tem o 
sentido de repetir.

A sequência correta é:
 

(A) F, F, F, V, F.
(B) V, F, V, F, V.
(C) F, V, V, V, F.
(D) V, V, V, F, V.

QUESTÃO 8

 Três amigos (Beto, Raul e Lauro) foram até uma 
concessionária e lá escolheram modelos diferentes de 
automóveis para comprar. Escolheram um Fiesta, um Gol 
e um Corsa, não necessariamente nesta ordem. As cores 
escolhidas por eles foram amarelo, prata e vermelho. Sabe-
se que o carro de Beto é amarelo e o automóvel escolhido por 
Lauro é um Corsa. Raul decidiu que a cor de seu automóvel 
não seria prata e o modelo não seria Fiesta. 

Assim, é correto afirmar que as cores dos automóveis 

Fiesta, Gol e Corsa, nessa ordem, são

(A) amarelo, vermelho e prata.
(B) vermelho, prata e amarelo.
(C) prata, amarelo e vermelho.
(D) prata, vermelho e amarelo.

QUESTÃO 9

 Uma reportagem sobre “Comportamento no Trânsito” 
foi feita por um jornal de grande veiculação em uma 
determinada cidade brasileira. Nessa reportagem, foi feito 
um teste com 120 pessoas para entender como seriam suas 
reações diante de uma situação de risco no trânsito. O teste 
obteve os seguintes resultados:

 – 60% das pessoas responderam que, quando o celular 
toca, logo atendem;

 – 50% das pessoas responderam que nunca dirigem 
após a ingestão de bebida alcoólica; e

 – 30% das pessoas responderam que atendem ao  
celular e nunca dirigem após ingerirem bebida 
alcoólica. 

A partir desses dados, é correto afirmar que

(A) 96 pessoas atendem ao celular ou não ingerem bebida 
alcoólica se forem dirigir.

(B) 80 pessoas atendem ao celular ou não ingerem bebida 
alcoólica se forem dirigir.

(C) 60 pessoas não responderam a nenhuma das  
perguntas do teste.

(D) 24 pessoas nunca dirigem após a ingestão de bebida 
alcoólica.

QUESTÃO 10

Supondo-se que seis recenseadores do IBGE serão 
distribuídos em quatro ruas diferentes da cidade de 
Manaus para efetuarem seu trabalho, assinale a opção 
que apresenta de quantas maneiras distintas, no máximo, 
esses recenseadores poderão ser distribuídos.

(A) 24 
(B) 60 
(C) 360 
(D) 300 

QUESTÃO 11

 A lógica é a “arte do bem pensar”, defendem alguns 
autores. As fórmulas bem formadas da linguagem da 
lógica proposicional são construídas a partir de símbolos do 
alfabeto e de várias regras.

 – Este animal é um coelho ou um cachorro.
 – Não é um coelho.
 – Logo, é um cachorro.

Acerca das proposições acima, assinale a opção correta.

(A) (p ∨ q) ∧ ~p ∴ q
(B) (p ∧ q) ∧ ~p ∴ q
(C) (p → q) ∧ ~p ∴ q
(D) (p → q) ∧ ~p ∴ q

QUESTÃO 12

A sentença “Hoje não nevou, então Lucas não foi patinar 
e Gustavo não foi à escola” é corretamente representada 
por

(A) ~p ∨ (~r ∧ ~q)
(B) ~p ∧ (~r ∨ ~q)
(C) ~p → (~r ∧ ~q)
(D) p → (~r ∧ ~q)

QUESTÃO 13

 Considere que, de um grupo de 75 servidores do 
governo municipal de Manaus, 16 servidores relataram em 
uma pesquisa que gostam de música, esportes e viagens 
como lazer; 24 gostam de música e esporte; 30 gostam 
de música e viagens; 22 gostam de esportes e viagens; 7 
gostam somente de música; 9, somente de esporte; e 4, 
somente de viagens.

Assinale a opção que apresenta a possibilidade de, ao 
acaso, um desses servidores gostarem de música.

(A) 0,53
(B) 0,60
(C) 0,70
(D) 0,80

RASCUNHO
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QUESTÃO 14

A respeito das denominadas “mutações funcionais” 
previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Manaus, assinale a opção correta. 

(A) A substituição de titular de cargo em função gratificada 
será remunerada, qualquer que seja a natureza do 
afastamento, desde que igual ou superior a 30 dias e 
com manifestação financeira atribuída ao substituído.

(B) A designação para a função gratificada vigorará a partir 
do ato respectivo, competindo à autoridade a que 
estiver subordinado o funcionário designado dar-lhe 
exercício apenas após o termo de posse.

(C) Readaptação é a investidura do funcionário em cargo 
ou função mais compatível com a sua capacidade 
física ou intelectual e vocação, independentemente da 
existência de vaga. 

(D) A permuta será processada a pedido escrito de ambos 
os interessados, desconsiderando-se os requisitos da 
promoção.

QUESTÃO 15

No que se refere às promoções dos servidores do 
Município de Manaus, assinale a opção correta.

(A) Havendo fusão de classe, a antiguidade abrangerá o 
efetivo exercício na classe atual.

(B) Em nenhum caso, será promovido o funcionário em 
estágio probatório, salvo se não houver interessado na 
vaga.

(C) Só por antiguidade poderá ser promovido o funcionário 
em exercício de mandato legislativo federal, estadual 
ou municipal, desde que remunerado este último.

(D) A promoção por merecimento, no âmbito do Poder 
Executivo, recairá sobre o servidor indicado pelo chefe 
imediato da repartição onde se encontrar lotado, entre 
os que figurarem na lista tríplice organizada para tal 
fim.

QUESTÃO 16

Acerca da transferência, reintegração, reversão e ao 
aproveitamento dos servidores do Município de Manaus, 
assinale a opção correta.

(A) A transferência far-se-á para cargo de igual vencimento 
ou remuneração e somente será concedida ao 
funcionário que contar, no mínimo, um ano de efetivo 
exercício na classe ou no cargo isolado.

(B) O servidor que estiver ocupando o cargo objeto da 
reintegração será colocado em disponibilidade, ou, se 
ocupava outro cargo municipal, a este reconduzido 
após prévia indenização.

(C) Exceto para efeitos de disponibilidade, a reversão não 
dará direito à contagem do tempo em que o funcionário 
esteve aposentado.

(D) Aproveitamento é o reingresso no serviço público 
do servidor em disponibilidade ou aposentado por 
invalidez, quando cessados os motivos desta.

QUESTÃO 17

Em relação aos denominados créditos adicionais, assinale 
a opção correta. 

(A) Os créditos adicionais especiais são os destinados ao 
reforço de dotação orçamentária.

(B) Os créditos suplementares e especiais serão autorizados 
por lei e abertos por decreto executivo.

(C) Entende-se por superávit financeiro a diferença 
positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, 
desconsiderando-se os saldos dos créditos adicionais 
transferidos e as operações de crédito a eles 
vinculadas.

(D) Em regra, os créditos adicionais terão vigência por, no 
máximo, dois exercícios financeiros consecutivos.

QUESTÃO 18

Acerca do controle da execução orçamentária, assinale a 
opção correta.

(A) Quando no município não houver tribunal de contas 
ou órgão equivalente, as contas do prefeito devem ser 
submetidas ao tribunal de contas estadual, vedando-se 
à câmara de vereadores a emissão de parecer sobre 
tais contas.

(B) Além da prestação ou tomada de contas anual, quando 
instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, 
a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada 
de contas de todos os responsáveis por bens ou valores 
públicos.

(C) Os Poderes Executivos federal, estadual e municipal, a 
cada bimestre, prestarão contas ao Poder Legislativo, 
no prazo estabelecido na Constituição Federal.

(D) A verificação da legalidade dos atos de execução 
orçamentária por parte dos órgãos de controle interno 
da administração será apenas prévia, pois a verificação 
final é competência da corte de contas de cada ente da 
Federação.

QUESTÃO 19

Sobre as disposições que tratam da transparência, do 
controle e da fiscalização na Lei Complementar n.º 
101/2000 (Responsabilidade Fiscal), é correto afirmar 
que 

(A) os Estados encaminharão suas contas ao Poder  
Executivo da União, nos prazos definidos em lei, 
sendo certo que o descumprimento dessa obrigação 
impedirá, até que a situação seja regularizada, que o 
ente da Federação receba transferências voluntárias e 
contrate operações de crédito, exceto as destinadas 
ao refinanciamento do principal atualizado da dívida 
mobiliária.

(B) as contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo 
incluirão, além das suas próprias, apenas as do chefe 
do Ministério Público, as quais receberão parecer prévio, 
em conjunto, do respectivo Tribunal de Contas.

(C) não se inclui na esfera de competência dos Tribunais de 
Contas a verificação dos cálculos dos limites da despesa 
total com pessoal de cada Poder, pois tal competência 
foi atribuída por lei apenas ao Poder Legislativo de cada 
ente da Federação.

(D) os Tribunais de Contas não entrarão em recesso  
enquanto existirem contas de Poder pendente de 
parecer prévio, sendo certo que, na mera pendência 
de apreciação de contas de órgão, o recesso não 
restará prejudicado, devendo a análise, no entanto, 
ser efetuada nos quinze primeiros dias após o retorno 
aos trabalhos. 

QUESTÃO 20

A respeito dos princípios que regem as licitações,  
assinale a opção correta.

(A) Todas as obras, serviços, exceto de publicidade, 
compras, alienações, concessões, permissões e 
locações da administração pública, quando contratadas 
com terceiros, serão necessariamente precedidos de 
licitação.

(B) Sob pena de ofensa ao caráter competitivo, nos 
processos de licitação não poderá ser estabelecida 
margem de preferência para produtos manufaturados.

(C) É vedado à administração estabelecer tratamento 
diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista 
ou previdenciária entre empresas brasileiras e 
estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, 
modalidade e local de pagamentos, exceto quando 
envolvidos financiamentos de agências internacionais.

(D) Em igualdade de condições, como critério de desempate, 
será assegurada preferência, sucessivamente, aos 
bens e serviços produzidos no País, produzidos ou 
prestados por empresas brasileiras e produzidos ou 
prestados por empresas que invistam em pesquisa e 
no desenvolvimento de tecnologia no País. 
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QUESTÃO 21

Em relação às obras e serviços no âmbito das licitações, 
assinale a opção correta. 

(A) É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens 
e serviços de marcas, características e especificações 
exclusivas, sendo certo que tal regra não comporta 
exceções. 

(B) A execução de cada etapa será, obrigatoriamente, 
precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade 
competente, dos trabalhos relativos às etapas 
anteriores, inclusive quanto ao projeto executivo.

(C) É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de 
recursos financeiros para sua execução, qualquer que 
seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos 
executados e explorados sob o regime de concessão. 

(D) As obras e serviços destinados aos mesmos fins não 
poderão ter projetos padronizados por tipos, categorias 
ou classes, uma vez que cada empreendimento deve 
ser executado de forma individualizada.

QUESTÃO 22

De acordo com as limitações previstas na Lei Orgânica 
do Município de Manaus, relativas ao poder de tributar, 
assinale a opção correta. 

(A) A concessão de isenção, anistia ou moratória gera 
direito adquirido e não será revogada de ofício, ainda 
que se apure que o beneficiário deixou de cumprir os 
requisitos para sua concessão.

(B) A concessão de isenção e de anistia de tributos 
municipais, bem como a dispensa de correção monetária 
nos débitos dos contribuintes inadimplentes, dispensa 
autorização legislativa, podendo ser efetivada por meio 
de decreto do Poder Executivo. 

(C) A remissão de créditos tributários somente poderá 
ocorrer nos casos de calamidade pública, devendo a 
lei que a autorize ser aprovada por maioria simples dos 
membros da Câmara Municipal.

(D) É vedado ao município estabelecer limitações ao tráfego 
de pessoas ou bens por meio de tributos, ressalvada a 
cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas 
pelo Poder Público.

QUESTÃO 23

Sobre as multas e demais sanções aplicáveis pelo  
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), 
assinale a opção correta. 

(A) Quando o responsável for julgado em débito, o Tribunal 
poderá aplicar-lhe multa de até 100% do valor do dano 
causado ao erário, corrigido monetariamente.  

(B) As multas aplicáveis pelo TCE/AM não poderão ser 
gradativas em função da gravidade da infração, mas 
apenas em razão da condição econômica do infrator. 

(C) O TCE/AM poderá efetuar diretamente o arresto de 
bens dos agentes públicos infratores até a quantia 
necessária a cobrir o prejuízo que estes provocarem ao 
erário. 

(D) Sempre que a maioria dos membros do TCE/AM 
considerar grave a infração cometida, o responsável 
ficará inabilitado por 8 anos para o exercício de cargo 
em comissão, ou função de confiança, em qualquer dos 
órgãos da administração estadual.

QUESTÃO 24

 Existem diferentes formas de se apagar um arquivo no 
Windows XP.  Ainda que todas elas produzam o efeito de apagar 
o arquivo, podem existir pequenas diferenças entre elas. 

A respeito dos diferentes meios de se apagar um arquivo 
no Windows XP, configurado em Português, assinale a 
opção INCORRETA.

(A) Ao se clicar em um arquivo e teclar Shift + Del e, então, clicar 
no botão Sim, o arquivo é apagado sem ir para a Lixeira.

(B) Pode-se apagar um arquivo ao se clicar com o botão 
direito, escolher a opção Excluir e, então, clicar no 
botão Sim.

(C) Ao se apagar um arquivo que está em uma unidade 
mapeada de rede, ele vai diretamente para a Lixeira.

(D) Ao se restaurar um arquivo da Lixeira, ele retornará 
para a localização anterior a sua deleção.

QUESTÃO 25

A barra de ferramentas do Windows Explorer do Windows 
XP possui vários botões. Acerca desses botões, relacione  
a primeira coluna, que apresenta imagens dos botões, 
à segunda, que traz suas respectivas descrições, e, em 
seguida, assinale a opção correta.

I – 

II – 

III – 

IV – 

V – 

(   ) Botão utilizado para mapear unidade de rede.
(   ) Botão utilizado para alterar os modos de exibição da 

lista de arquivos, podendo exibir os arquivos com seus 
detalhes, em listas ou miniaturas.

(   ) Botão que exibe as propriedades dos arquivos ou 
pastas selecionados.

(   ) Botão utilizado para alternar entre a exibição do Painel 
de Tarefas Comuns e das Pastas no Windows Explorer.

(   ) Botão que pode ser usado para mover arquivos ou 
pastas selecionadas para outra pasta.

A sequência correta é: 

(A) I, IV, II, III, V.
(B) IV, V, III, II, I.
(C) III, II, V, I, IV.
(D) V, III, I, II, IV.

QUESTÃO 26

 Tabulações são muito utilizadas para dar uma 
formatação clara a um documento. Elas organizam o texto 
de forma que fique alinhado com um determinado ponto. No 
Microsoft Word 2007, configurado em Português, é possível 
utilizar tabulações de diferentes tipos.

Acerca dos tipos de tabulação do Microsoft Word 2007, 
assinale a opção INCORRETA.

(A) A tabulação Centralizada define a posição do centro do 
texto, ou seja, conforme o usuário digita, o texto fica 
centralizado na posição marcada.

(B) A tabulação Direita marca a posição do texto, que, 
conforme o usuário digita, é deslocado para a direita.

(C) A tabulação Decimal define a posição do ponto decimal 
do número digitado, ou seja, conforme o usuário digita 
um número, o seu ponto decimal permanece alinhado 
na posição marcada.

(D) A tabulação do tipo Barra não produz efeito no texto.
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QUESTÃO 27

 Em uma tabela no Word 2007, configurado em 
Português, quando o conteúdo das células é menor que o 
texto do cabeçalho das colunas, é possível alinhar o texto da 
forma que pode ser observada na primeira linha da tabela 
apresentada abaixo.

Acerca do alinhamento realizado no texto da primeira 
linha da tabela apresentada, assinale a opção que 
apresenta a designação correta para o comando usado.

(A) Auto-ajuste de conteúdo
(B) Direção do texto 
(C) Alinhamento Parte Superior no Centro
(D) Auto-ajuste de Linha de Cabeçalho

QUESTÃO 28

 Considere que a célula A1 de uma planilha do Microsoft 
Excel 2007 tenha a seguinte formatação personalizada:

R$ #.##0_);R$ (#.##0)

Assinale a opção que apresenta o texto que irá aparecer 
na célula A1, caso o valor -7666,09 seja incluído na 
célula.

(A) R$ -7.666
(B) (R$ 7.666,09)
(C) R$ (7.666)
(D) R$ -7.666,09

QUESTÃO 29

Considere a planilha elaborada no Microsoft Excel 2007, 
apresentada abaixo.

 Dados históricos indicam que a expectativa de 
atendimento no mês de dezembro é a soma entre o maior 
volume do ano com 50% da média.

Assinale a opção que apresenta a fórmula que deve ser 
utilizada na célula B13 para calcular a expectativa de 
movimento no mês de dezembro de 2010.

(A) =MÁXIMO(B2:B12)+MÉDIA(B2:B12)/2
(B) =(MAIOR(B2:B12;2)+MÉDIA(B2:B12))/2
(C) =MAIOR(B2:B12;1)+MOD(MÉDIA(B2:B12); 2)
(D) =MÁXIMO(B2:B12)-(MÉDIA(B2:B12)/50%)

QUESTÃO 30

Considere a planilha abaixo, elaborada no Microsoft  

Excel 2007.

Assinale a opção que apresenta o gráfico criado a partir 

da planilha apresentada.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

 Joana, 25 anos, grávida, após consulta com cirurgião 
dentista, foi submetida a teste microbiológico. O resultado 
mostrou que Joana era pesadamente colonizada por 
Estreptococos do Grupo Mutans (EGM). 

Considerando esse caso clínico, assinale a opção 
correta.

(A) O volume da colonização bacteriana é uma característica 
intrínseca ao paciente e não será revertido pelo 
clínico. 

(B) O profissional não poderá intervir antes do nascimento 
da criança; só depois poderá buscar a redução do 
volume bacteriano.

(C) O tratamento da mãe e a consequente redução do 
volume de EGM serão capazes de reduzir a prevalência 
de lesões cariosas na criança.

(D) O volume de EGM da mãe não tem interferências na 
prevalência de lesões cariosas da criança.

QUESTÃO 32

 Durante primeira consulta odontológica, o profissional 
identificou, entre os hábitos alimentares de João (5 anos), a 
ingestão regular de biscoitos recheados e a persistência da 
amamentação noturna. O exame clínico detectou presença 
de manchas brancas ativas no sextante ântero superior 
decíduo. Decidido a reverter o quadro de atividade da doença 
cárie, o profissional orienta a família quanto às mudanças 
na dieta e decide pelo uso de fluoretos.

Considerando esse caso clínico, assinale a opção 
correta.

(A) O uso de fluoretos irá prevenir a desmineralização 
dentária enquanto a rotina alimentar não for alterada.

(B) O principal efeito do flúor será obtido com sua 
incorporação ao dente, aumentando a resistência do 
esmalte.

(C) O uso de flúor oferece risco de fluorose aos elementos 
21, 22, 11 e 12 para o paciente.

(D) O flúor não impedirá a desmineralização dos dentes 
frente aos desafios cariogênicos.

QUESTÃO 33

 Uma mãe leva seu filho de 8 anos para “tapar buraco” 
no dente 36. Durante exame clínico e radiográfico, o cirurgião 
dentista detecta lesão cariosa profunda envolvendo a face 
oclusal daquele elemento. O exame radiográfico evidencia 
“recuo” do corno pulpar distal com presença de dentina 
esclerótica. 

Considerando esse caso clínico, assinale a opção 
correta.

(A) A dentina esclerótica oferece maior resistência à 
penetração do sistema adesivo, caso a restauração 
com resina seja a escolha do profissional.

(B) A camada híbrida, formada durante a aplicação dos 
sistemas adesivos para resinas compostas, será mais 
espessa na região mais profunda da cavidade.

(C) O condicionamento ácido (para restauração em resina 
composta) de áreas de esclerose restabelece o padrão 
dentinário normal.

(D) Se decidir restaurar o dente afetado com resina 
composta, o profissional deverá remover a camada 
esclerótica do elemento em busca de um padrão 
dentinário mais adequado aos sistemas adesivos.

QUESTÃO 34

 Desde o ano 2001, um pequeno município no interior do 
País adota como única política de saúde bucal o atendimento 
de crianças de 0 a 6 anos.

De acordo com os princípios e diretrizes que devem 
nortear o Sistema Único de Saúde no Brasil, assinale a 
opção correta.

(A) O atendimento odontológico do município em questão 
não é Universal.

(B) A integralidade da atenção defende que, no SUS, se 
deve realizar o atendimento preventivo sem atenção 
curativa.

(C) Para que o atendimento do município seja considerado 
Universal, os procedimentos realizados nas crianças 
devem ser preventivos.

(D) Para que o atendimento do município seja considerado 
Universal, os procedimentos realizados devem ser 
preventivos e curativos.

QUESTÃO 35

 A Constituição Federal de 1988 e as Leis n.os 8.080/90 
e 8.142/90 formam o alicerce legal que estrutura e organiza 
o Sistema Único de Saúde do Brasil. 

Acerca desse assunto, julgue os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a 
opção correta. 

I – A Lei n.º 8.080/90 afirma que deverão haver 
prioridades para as atividades preventivas.

II – Denomina-se Integralidade o conjunto articulado de 
ações e serviços individuais e coletivos.

III – Denomina-se Integralidade o conjunto articulado de 
ações e serviços preventivos e curativos.

IV – Todos os níveis de assistência devem ser oferecidos a 
todos os indivíduos.

A sequência correta é:

(A) F, F, F, F.
(B) F, V, V, F.
(C) V, F, F, V.
(D) V, V, V,V.

QUESTÃO 36

 Um grupo populacional avaliado longitudinalmente 
durante 20 anos mostrou em seus indivíduos diferentes 
padrões de evolução da doença periodontal. Embora os 
pesquisadores reconheçam o papel do biofilme bacteriano 
na ocorrência daquelas perdas ósseas, outros fatores foram 
responsabilizados por essas diferenças.

Sobre os fatores que podem interferir no padrão da 
doença periodontal, julgue os itens a seguir como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a 
opção correta. 

I – O fumo aumenta a perda óssea e diminui o 
sangramento gengival.

II – A hiperglicemia em diabéticos não controlados afeta a 
microbiota regional, influenciando o desenvolvimento 
da doença periodontal.

III – Pacientes HIV-positivos apresentarão doenças 
periodontais mais severas do que os não infectados.

IV – O uso do tabaco diminui o acesso das células de 
defesa na bolsa gengival.

A sequência correta é:

(A) V, V, F, V.
(B) F, F, F, F.
(C) F, F, V, F.
(D) V, V, V, V.
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QUESTÃO 37

Determinado paciente, após avaliação com cirurgião 
dentista, foi diagnosticado com gengivite ulcerativa (GUN), 
com formação de sequestro ósseo entre o 22 e o 23. 

De acordo com as características clínicas vistas pelo 
profissional, relacione a primeira coluna à segunda e, em 
seguida, assinale a opção correta.

I – Características clínicas compatíveis com um quadro 
de GUN.

II – Características clínicas não compatíveis com um 
quadro de GUN.

(   ) Hiperplasia e hipertrofia papilar com presença de placas 
esbranquiçadas.

(   ) Ulceração da margem gengival.
(   ) Incidência de febre alta (38º) e mal-estar. 
(   ) Dificilmente espalha-se para região de gengiva inserida 

e mucosa alveolar.

A sequência correta é:

(A) I, II, I, II.
(B) II, I, II, I.
(C) I, II, II, I.
(D) II, I, I, II.

QUESTÃO 38

 Um paciente de 25 anos, vítima de acidente 
automobilístico, fraturou a mandíbula, com perda do 
elemento 36. Foram feitos atendimento de emergência e 
instalação de barra de Erich com fixação maxilo mandibular. 
Durante o período de proservação, o profissional receitou 
uso de Clorexidina para controle químico da placa dentária. 

Sobre o quadro clínico acima, analise as afirmativas 
relativas ao uso dessa substância (suas indicações 
e consequências de seu uso prolongado) e assinale  a 
opção INCORRETA.

(A) O uso prolongado da Clorexidina provoca a formação 
de cálculo supragengival.

(B) Manchas acastanhadas na língua e nos dentes são 
manifestações clínicas comuns nos pacientes usuários 
de Clorexidina.

(C) Comumente, os pacientes usuários de Clorexidina 
durante longo tempo possuem alteração do paladar.

(D) Para esse caso em questão, o uso de verniz de 
Clorexidina é a melhor opção.

QUESTÃO 39

 A realização de procedimento restaurador em 
elementos anteriores exige do profissional maior capacidade 
em identificar a cor do dente, para que ele possa mimetizá-
lo com o material restaurador. 

Sabendo que a cor dos dentes é o resultado da união 
de vários fatores (matiz, croma, valor, opalescência e 
fluorescência, opacidade e translucidez), julgue os itens 
abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.
 

I – Matiz (também chamado de Tonalidade) é a cor que o 
dente reflete ou transmite. 

II – Croma descreve a intensidade da cor: maior saturação, 
menor croma. 

III – Quanto mais opaco um objeto (dente), menor sua 
translucidez.

IV – O croma poderá variar de acordo com a quantidade 
de dentina na face vestibular.

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.

QUESTÃO 40

 Uma vez que o cirurgião dentista detecta ser necessária 
a realização de tratamento restaurador, é fundamental que 
ele considere o risco e a atividade da cárie para, a partir 
desse momento, escolher o material mais adequado. 

Considerando os Cimentos de Ionômero de Vidro, julgue 
os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em 
seguida, assinale a opção correta.

I – Os CIV convencionais possuem resistência mecânica 
baixa e técnica sensível.

II – Restaurações com CIV convencionais devem receber 
acabamento 24 horas após terem sido realizadas.

III – Com os CIV convencionais, o preparo cavitário 
resume-se à remoção do esmalte sem suporte.

IV – Os CIV possuem adesão química e hidrofílica à 
estrutura dental.

A sequência correta é:

(A) V, V, F, F.
(B) F, F, V, V.
(C) V, V, F, V.
(D) F, F, V, F.

QUESTÃO 41

Em algumas situações clínicas, pacientes hipertensos 
ou cardiopatas são impedidos por seus médicos de 
receberem anestesia com vasoconstrictores. Acerca 
desse assunto, assinale a opção INCORRETA.

(A) Os anestésicos locais possuem certo grau de atividade 
vasodilatadora.

(B) Os vasoconstrictores retardam a absorção do anestésico 
para o sistema cardiovascular.

(C) O Cloridrato de Fenilefrina, vasoconstritor menos 
estável, é o que mais possui efeito sobre o sistema 
cardíaco.

(D) A Felipressina possui valor mínimo na Hemostasia. 

QUESTÃO 42

 Um paciente procura o cirurgião dentista para realizar 
“revisão” e ver se possui lesões cariosas. Durante exame 
clínico, o profissional identificou sulco pronunciado na 
palatina do elemento 16, com cavitação em sua porção 
terminal. Além disso, durante exame radiográfico, identificou 
lesão cariosa envolvendo dentina na ocluso mesial do 14. 

Considerando esse caso clínico, assinale a opção 
INCORRETA.

(A) Pode-se afirmar que a descrição da lesão do elemento 
16 corresponde a uma cavidade classe I.

(B) Durante a restauração com resina composta do 
elemento 16, deve ser utilizada matriz metálica para 
melhor restabelecimento do contorno restaurador.

(C) A utilização de cunha de madeira irá  ajudar a compensar 
a espessura da matriz, aparato importantíssimo para a 
restauração do elemento 14.

(D) O uso de resinas pré-polimerizadas pode ser um recurso 
para pressionar a matriz contra o dente adjacente, 
recuperando o ponto de contato adequado.
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QUESTÃO 43

O cirurgião dentista dispõe de vários métodos para 
alívio da dor de um paciente. Com relação às técnicas 
anestésicas, assinale a opção INCORRETA.

(A) Para o tratamento de canal no elemento 13, a infiltração 
da solução anestésica acima do ápice do dente causará 
um bloqueio de campo, pois os tecidos moles distais ao 
local da injeção serão anestesiados.

(B) O bloqueio do Nervo Alveolar Superior Posterior é 
útil para controle de sangramento pós-exodontia dos 
elementos 28 ou 18.

(C) A injeção supraperióstea não é indicada para áreas 
com infecção ou inflamações agudas.

(D) A injeção supraperióstea, ou anestesia por infiltração 
local, pode ser usada para anestesia pulpar dos dentes 
maxilares.

QUESTÃO 44

Os conceitos de preparo cavitário mudaram de forma 
significativa em razão do surgimento dos sistemas 
adesivos. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

(A) Após o condicionamento ácido do esmalte, afirma-
se que a formação de pequenos prolongamentos de 
resina, dentro das densas malhas de fibras colágenas, 
é o mecanismo fundamental da adesão desse material 
àquela superfície. 

(B) Os primers garantem a alteração na energia da 
superfície da dentina, não sendo útil sua aplicação 
sobre o esmalte.

(C) Os adesivos (resinas fluidas) irão precipitar as proteínas 
contidas nos túbulos dentinários, isolando aquela 
superfície da água dos canalículos e permitindo seu 
contato íntimo com a dentina.

(D) Uma espessa camada híbrida terá mais efeito na força 
de adesão à dentina do que uma extensa área de 
dentina intertubular.

QUESTÃO 45

 Cássio, um paciente de 22 anos de idade, procurou os 
serviços de odontologia queixando-se de dores espontâneas, 
irradiadas pela hemiarcada inferior direita. Ao exame clínico, 
o cirurgião dentista identificou presença de lesões cariosas 
nos elementos 44, 45 e 46. Durante o teste térmico com 
frio, os elementos 44 e 46 responderam com dor forte, 
que cedeu um segundo após a remoção do estímulo. O 
elemento 45 apresentou resposta dolorosa moderada, que 
permaneceu presente por alguns segundos após a remoção 
do estímulo, com queda de intensidade.

Considerando esse caso clínico, assinale a opção 
correta.

(A) O resultado do teste do elemento 44 indica provável 
alteração pulpar irreversível.

(B) O resultado do teste do elemento 45 indica pulpite 
reversível.

(C) O resultado do teste do elemento 45 sugere necessidade 
de intervenção endodôntica.

(D) O resultado do teste do elemento 46 indica provável 
necrose pulpar.

QUESTÃO 46

Sobre a condução da informação nociceptiva da polpa, 
assinale a opção correta.

(A) A sensibilidade da polpa é controlada por fibras nervosas 
mielinizadas (fibras do tipo C) e fibras aferentes não 
mielinizadas (A-delta).

(B) As fibras A-delta são as responsáveis pela percepção 
nociceptiva da polpa frente a um quadro de pulpite.

(C) A sensibilidade dentinária ao frio é percebida pelas 
fibras A-delta.

(D) Com o aumento da inflamação dos tecidos pulpares, a 
fibra C torna-se incapaz de responder adequadamente 
e produzir dor.

QUESTÃO 47

 Miguel, um paciente de 52 anos, peregrinou pelos 
serviços odontológicos de sua cidade em busca de diagnóstico 
para dor lancinante. Durante suas consultas, foi submetido 
à exodontia de três elementos dentários da hemiarcada 4, 
sem alívio.
 Finalmente, foi-lhe apresentado o diagnóstico 
“neuralgia do trigêmio”.

Considerando esse tema, assinale a opção correta.

(A) Normalmente, o paciente com neuralgia do trigêmio 
possui pontos desencadeantes associados a estímulos 
pulpares térmicos.

(B) A sintomatologia dolorosa não está associada a doenças 
pulpares.

(C) As dores costumam, após desencadeadas, durar 
minutos, trazendo extremo desconforto para o 
paciente.

(D) Normalmente associada a pacientes jovens, também 
podem acometer, embora raro, pacientes de mais 
idade.

QUESTÃO 48

 Cláudio sofreu avulsão do elemento 21 aos 12 anos. O 
elemento foi reimplantado e fixado rigidamente. Quinze anos 
depois, após exame radiográfico de rotina, foi identificada 
reabsorção externa por substituição.

Sobre essa situação clínica, assinale a opção 
INCORRETA.

(A) O dente está anquilosado.
(B) Ao exame de percussão, o elemento apresentará 

som distinto dos demais elementos (sem alterações 
patológicas).

(C) A mobilidade moderada do elemento é um fator 
importante no diagnóstico, quando a radiografia não 
for conclusiva.

(D) A fixação utilizada após a avulsão deveria ter sido 
semirrígida.

QUESTÃO 49

 Murilo, um paciente com perda óssea moderada, 
queixa-se de maior sensibilidade a estímulos térmicos, após 
ter sido submetido à raspagem e ao alisamento radicular.

Sobre esse tema, julgue os itens abaixo como Verdadeiros 
(V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção 
correta.
 

I – A hipersensibilidade dentinária decorrente do 
tratamento normalmente atenua-se após a primeira 
semana.

II – A melhora da hipersensibilidade está associada a um 
bom controle de placa, pós-tratamento periodontal.

III – Alimentos como iogurtes podem prevenir a oclusão 
natural dos túbulos dentinários, impedindo o alívio da 
hipersensibilidade.

IV – Estímulos táteis e evaporativos, além de térmicos, 
também causam sensibilidade nos pacientes com 
hipersensibilidade dentinária. 

A sequência correta é:

(A) F, F, F, F.
(B) F, V, F, V.
(C) V, F, V, F.
(D) V, V, V, V.
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QUESTÃO 50

A prática ortodôntica tem como objetivo produzir 
movimentação nos dentes. Sobre os eventos biológicos 

envolvidos nesse processo, assinale a opção correta.

(A) A oclusão completa dos vasos sanguíneos irá causar 
uma necrose estéril e uma absorção solapante, depois 
de alguns dias. 

(B) A utilização de forças leves e constantes causam o 
fenômeno chamado de hialinização.

(C) Forças mais pesadas são indicadas para causar maior 
velocidade de reabsorção óssea e menor tempo de 
tratamento.

(D) A realização da inclinação dentária exige grande 
complexidade de movimentos em razão das diferentes 
incidências de força no longo eixo radicular.

QUESTÃO 51

Entre as doenças gengivais não induzidas por placa, 
pode-se citar as lesões fúngicas (cândida), as de 
origem genética e algumas lesões de ordem sistêmica. 
Considerando esses tipos de lesões, julgue os itens 
abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.
 

I – As lesões eritematosas associadas à cândida não 
expõem o conjuntivo, não havendo dor ou sangra-
mento.

II – O liquem plano é uma doença de origem sistêmica que 
tem como característica clínica a presença de pápulas 
e estrias brancas que formam lesões reticulares.

III – Nos pacientes com pênfigo vulgar, as lesões gengivais 
apresentam-se dolorosas descamativas ou como 
erosões ou ulcerações.

IV – A gengivite herpética manifesta-se com dor gengival 
intensa, associada a vermelhidão e ulcerações com 
exsudato serofibrinoso.

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.

QUESTÃO 52

 Por volta dos 6 anos de idade, com a erupção do 
primeiro molar inferior, inicia-se a dentição mista. No 
momento em que ocorre o encontro dos primeiros molares 
permanentes, forma-se a chave de oclusão. 

Sobre esse assunto, assinale a opção correta.

(A) Existe um ganho de dimensão vertical entre a oclusão 
dos segundos molares decíduos e a erupção dos 
primeiros molares permanentes, que se estabiliza com 
a oclusão desses últimos.

(B) Angle considera uma má oclusão Classe II aquela onde 
o molar inferior está mesialmente posicionado em 
relação ao molar superior.

(C) Considerando um paciente com um plano terminal com 
degrau mesial na dentição decídua, é um paciente com 
maior tendência de apresentar má oclusão classe II.

(D) A presença dos diastemas compensa a ausência de 
crescimento em lateralidade da maxila entre 4 e 6 
anos, minimizando as discrepâncias surgidas com os 
incisivos permanentes (maiores que os decíduos).

QUESTÃO 53

 Matheus, paciente com 5 anos de idade, procurou o 
serviço de odontologia de um hospital municipal apresentando 
alterações orais importantes. Após análise meticulosa da 
criança, foi diagnosticada Síndrome de Papillon-Lefèvre. 

Entre as características importantes que podem auxiliar 
na identificação desta síndrome e o tratamento desses 

pacientes, assinale a opção INCORRETA.

(A) Os pacientes com essa síndrome apresentam perda 
periodontal avançada, inclusive na dentição decídua.

(B) Os pacientes com a Síndrome de Papillon-Lefèvre 
apresentam hiperceratose na pele das solas e palmas 
das mãos.

(C) Lesões bolhosas são comumente encontradas em toda 
a porção epitelial da mucosa oral. 

(D) Um bom controle de placa e acompanhamento 
profissional podem retardar as manifestações bucais 
dessa doença.

QUESTÃO 54

Para realizar um correto plano de tratamento de uma 
criança, é fundamental que o cirurgião dentista conheça 
as características da dentição decídua. De acordo com 
esse assunto, assinale a opção correta. 

(A) Entre os diastemas que se podem notar em uma 
criança de 4 anos, o espaço primata localiza-se entre 
os caninos e primeiros molares decíduos da maxila.  

(B) O espaço primata pode estar presente tanto nos 
pacientes com arco tipo I e tipo II de Baume.

(C) Considerando apenas sua dimensão, um diastema será 
considerado espaço primata se possuir espaço igual ou 
maior que 0,3mm.

(D) A transformação de um arco tipo I em tipo II, segundo 
Baume, ocorrerá por volta dos 5 anos, em razão do 
crescimento mandibular.

QUESTÃO 55

O conhecimento das características do funcionamento 
do Biofilme é de extrema importância para o clínico 

para a tomada de decisões terapêuticas ou puramente 
medicamentosas. Considerando essa prática, julgue os 
itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

I – O tratamento de infecções bacterianas orais exige do 
profissional a remoção do biofilme e a eliminação das 
bactérias causadoras do processo patológico.

II – As diferentes bactérias que compõem o biofilme 
realizam trocas de substâncias entre si, valendo-se 
canais de circulação, constituindo-se uma comunidade 
organizada e de mútuo benefício.

III – O biofilme tem capacidade de oferecer proteção às 
bactérias que o compõem, chegando a torná-las entre 
1.000 e 1.500 vezes mais resistentes a antibicrobianos  
do que culturas plantônicas.

IV – O biofilme é uma comunidade bacteriana madura e 
oportunista que depende de aportes externos para 
manter-se e absorve microrganismos potencialmente 
danosos, tornando o hospedeiro vulnerável a infecções 
exógenas.

Estão certos apenas os itens

(A) I e IV.
(B) II e IV.
(C) I, II e III.
(D) II e III.
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QUESTÃO 56

Pacientes são rotineiramente encaminhados ao 
periodontista para realização de aumento de coroa. Entre 
as indicações desse procedimento e as técnicas para 
fazê-lo, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – Paciente com 21 anos, sorriso alto, com elemento 
11 fraturado transversalmente no nível ósseo. Nesse 
caso, entre tração e cirurgia, essa última deverá ser 
preterida.

II – Paciente de 45 anos com indicação de PPR. Elemento 
26, futuro pilar da prótese, apresenta pouca altura 
e formato expulsivo. A tração lenta poderá ser um 
dos recursos, embora mais lento, para aumentar 
a dimensão da coroa do paciente e compensar o 
problema.

III – A realização de tracionamento ortodôntico, visando 
ao aumento de coroa clínica, é uma opção mais 
conservadora, pois torna desnecessária a realização 
de cirurgias. 

IV – A necessidade por aumento de coroa estético deve 
ser avaliada, tendo como parâmetro a relação entre 
largura e comprimento da coroa dos elementos. No 
caso dos incisivos centrais, a largura deve possuir até 
60% do valor do comprimento.

A sequência correta é:

(A) V, F, F, V.
(B) V, F, F, F.
(C) F, V, V, V.
(D) F, V, V, F.

QUESTÃO 57

 Maria, 52 anos, fez biópsia de glândula salivar menor 
em razão de ter sido detectado em exame de fluxo salivar 
(em repouso e estimulada) hipossalivação. O resultado do 
exame revelou que a paciente possui Síndrome de Sjögren 
(síndrome que causa redução do nível de saliva e lágrima).  

Com relação ao papel da saliva e suas características, 
julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção 
correta. 

I – Quando avaliado em repouso, sendo igual a 0,2ml 
(por minuto), o volume salivar refletirá um quadro de 
hiposalivação.

II – A saliva estimulada (através da mastigação de 
parafina) com volume entre 1,0ml e 3,0ml (por 
minuto) é considerada normal. 

III – O volume salivar não influencia na composição final 
da saliva.

IV – O bom fluxo de saliva interfere no volume de 
microrganismos cariogênicos na boca. 

Estão certos apenas os itens

(A) II e IV.
(B) I, II e III.
(C) III e IV.
(D) II e III.

QUESTÃO 58

Paciente com fratura longitudinal no elemento 22 (por 

bruxismo) deverá realizar a exodontia, e deseja substituí-

lo por implante osseointegrado. Considerando que o 

cirurgião utilizará um implante de 3,5mm de largura e 

10mm de comprimento, assinale a opção correta.

(A) A distância mésio distal entre o elemento 21 e o 23 

deverá ser de, no mínimo, 4mm.

(B) A espessura óssea (vestíbulo palatino) deverá ser de, no 

mínimo, 4,5 mm, para garantir suprimento sanguíneo 

para o implante.

(C) Em razão da grande perda óssea e retração do contorno 

gengival, a previsão será pela realização de uma PR2, 

onde a prótese fixa trará, além da coroa, uma simulação 

do tecido mole.

(D) O bruxismo é uma  contraindicação para a substituição 

desse elemento por implante osseointegrado.

QUESTÃO 59

 O conhecimento das estruturas anatômicas é 

fundamental para que o cirurgião dentista possa identificar 

o surgimento de anormalidades. Diversas patologias podem 

surgir nos tecidos orais, e cabe ao dentista conseguir 

diagnosticá-las ou, após identificá-las, referenciar o paciente 

para um serviço especializado de diagnóstico. 

Com relação às lesões fundamentais comuns aos tecidos 

bucais, assinale a opção correta.

(A) A presença de máculas ou manchas, como a cândida, 

além da diferença no aspecto visual, também traz 

diferença na consistência à palpação.

(B) Lesões de erosão apresentam exposição do conjuntivo 

subjacente, trazendo sangramento esporádico e dor.

(C) Pápulas são lesões sólidas, circunscritas, elevadas, 

cujo diâmetro não é superior a 5mm. 

(D) As bolhas possuem tamanho superior a 3mm e 

normalmente são compostas por várias vesículas 

independentes em seu interior. 

QUESTÃO 60

Conhecer conceitos farmacológicos é fundamental na 

clínica odontológica, para que haja mais precisão na 

prescrição medicamentosa. Sobre esse assunto, assinale 

a opção correta.

(A) Haverá biodisponibilidade variável de acordo com a 

formulação farmacêutica: solução > suspensão > 

casula > drágea.

(B) O profissional deve fazer escolha por uma medicação 

capaz de se ligar em maior quantidade e mais 

rapidamente às proteínas plasmáticas. 

(C) Cuidados maiores devem ser tomados com pacientes 

com problemas de fígado em razão de a maior parte  

dos medicamentos serem excretados por aquele 

órgão.

(D) Após metabolizados (biotransformação), os 

medicamentos (seus produtos) perdem seu efeito e 

encaminham-se para a eliminação do organismo.


