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1) Em relação a conceitos e definições sobre Biossegurança, que

procedimento tem por objetivo a redução, sem a eliminação

completa dos microrganismos, devido à presença de matéria

orgânica (sangue, secreções corpóreas, pus, saliva) que se

encontra sobre instrumental ou superfícies?

(A) Degermação.

CB) Sanificação.

(C) Descontaminação.

(D) Desinfecção.

(E) Antissepsia.

2) Levando em consideração PETERSON et al., assinale a opção

correta sobre o tratamento cirúrgico da infecção odontogê-

nica.

(A) Não é necessário obter amostras de pus para cultura e

teste de sensibilidade a antibióticos, antes da incisão

da cavidade de um abscesso.

(B) O objetivo fundamental do tratamento cirúrgico da

infecção é aumentar a concentração de antibiótico no

local do abscesso.

(C) A técnica de incisão e drenagem inclui a colocação de um

dreno, geralmente de borracha, para impedir o fechamento

da incisão na mucosa.

(D) A cirurgia é o método secundário de tratamento das

infecções odontogênicas.

(E) No caso de uma celulite grave, não se deve extrair o

dente envolvido, nem incisar e drenar, bastando a

administração de um antibiótico.

3) Levando em consideração NEVILLE et al., assinale a opção

correta sobre o líquen plano.

(A) É uma doença dermatológica comum que raramente afeta a

mucosa bucal.

(B) Quando o componente erosivo do líquen plano erosivo é

severo, pode ocorrer separação epitelial. Isto resulta

na apresentação relativamente rara do líquen . plano

bolhoso.
(C) A degeneração da camada basal do epitélio (degeneração

hidrópica) é evidente, acompanhada por um intenso

infiltrado semelhante a uma faixa, predominantemente de

linfócitos B, imediatamente abaixo do epitélio, são

características histopatológicas desta lesão.

(D) No exame histopatológico, ceratinócitos . em degeneração

podem ser observados em áreas do epitélio e na interface

do tecido conjuntivo e são chamados de corpos de Schiff.

(E) O líquen plano erosivo freqüentemente incomoda o pacien-

te devido à dor na cavidade bucal e o tratamento, via de

regra, é cirúrgicos
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4) Segundo Mezzomo et al., a técnica para confecção de

restaurações protéticas temporárias que envolvem

procedimentos clínicos e laboratoriais é denominada

(A) direta.

(B) híbrida.

(C) reembasamento.

(D) bifuncional.

(E) paralelismo.

5) Segundo Genco, R.J. et al., os patógenos Actinobacillus
actinomycetemcomitans e Bacteroides intermedius estão
associados, e fortemente implicados e dominantes,
respectivamente, à patogênese de quais .doenças periodontais?

(A) Periodontite juvenil localizada e gengivite ulcerativa
necrosante aguda.

(B) Gengivite da gravidez e abscesso periodontal.
(C) Abscesso periodontal e periodontite juvenil localizada.
(D) Gengivite ulcerativa necrosante aguda e periodontite

juvenil generalizada.

(E) Periodontite associada a "diabetes mellitus" não
insulino dependentes e gengivite da gravidez.

6) Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo,
em relação à Técnica Periapical da Bissetriz, assinalando, a
seguir, a opção correta.

( ) A borda livre do filme, que sobrepassa o plano oclusal,
deve ser paralela a este plano, ultrapassando-o em
cerca de 5mm, para o registro radiográfico das cúspides
e bordas incisais.

( ) A angulação vertical é negativa no exame radiográfico
da maxila, com o cilindro localizador (cone) voltado
para baixo em relação à linha oclusal, e positiva no
exame da mandíbula, com o cilindro localizador orien-

tado para cima.
( ) Angulações verticais deficientes provocam "alongamen-

to" das imagens e angulações verticais aumentadas
determinam "encurtamento" das imagens do dente.

( ) A manutenção do filme em posição deve ser digital ou
por posicionadores.

( ) Na angulação horizontal, a direção dos raios centrais
deve ser paralela às faces proximais dos dentes.

(A) (F) (F) (V) (F) (F)
(B) (F) (V) (F) (F) (V)
(C) (F)(F)(F)(V)(F)
(D) (V) (V) (F) (V) (V)
(E) (V) (F) (V) (F) (V)
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7) De acordo com McDonald et al . , qual é a substância

recomendada no tratamento de dentes decíduos com

exposição pulpar por cárie, cuja indicação seja a

pulpotomia?

(A) Fenol canforado.

(B) Paramonoclorofenol canforado.

(C) Hidróxido de cálcio.

(D) Formocresol.

(E) Hipoclorito de sódio .

8) Levando em consideração MALAMED et al., assinale a opção

que apresenta o anestésico local possuidor de ação

vasodilatadora inais branda do que a maioria dos outros

anestésicos locais, o qual proporciona anestesia de duração

mais longa quando administrado sem vasoconstritor,

fornecendo de 20 a 40 minutos de anestesia pulpar por

infiltração, cerca de 40 minutos por bloqueio nervoso e de 2

a 3 horas de anestesia em tecido mole, quando usado puro na

concentração de 3% .

(A) Bupivacaína.

(B) Mepivacaína.

(C) Articaína.
(D) Prilocaína.

(E) Lidocaína.

9) Segundo Anusavice, que tipo de gesso apresenta alta

resistência à compressão, além de alta expansão de presa, é

indicado quando a alta expansão for um quesito para os

troquéis que colaboram na compensação da contração de

solidificação de certas ligas metálicas novas, tais como as

de metais básicos, e deve ser evitado na produção de

troquéis para inlays, uma vez que pode levar a uma desa-

daptação das restaurações?

(A) I

(B) II

(C) III

(D) IV

(E) V
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10) 

Levando 

em 

consideração 

Guandalini,

S.L. 

et 

al.,

correlacione 

as 

características 

dos 

desinfetantes 

químicos

líquidos 

às 

suas 

vantagens 

e 

assinale 

a 

opção 

correta.

DESINFETANTE 

QUÍMICO 

LÍQUIDO 

VANTAGENS

I- 

Clorexidina 

( 

) 

Penetra 

no 

sangue,

pus 

e 

resíduos

II- 

Cloro 

e 

derivados 

orgânicos.

III- 

Glutaraldeído 

( 

) 

Incolor 

e 

não 

deixa 

resíduo.

IV- 

Álcoois 

( 

) 

Desinfecção 

de 

reservatório 

de

V- 

Iodo 

e 

Iodóforos 

água 

do 

consultório.

( 

) 

Bactericida 

e 

virucida 

contra 

os

vírus 

lipofílico 

e 

hidrofílico.

( 

) 

Ação 

na 

forma 

alcoólica,

com

redução 

de 

85 

a 

95%

da 

microbiota

da 

pele 

em 

única 

aplicação.

(A) 

(III) 

(IV) 

(II) 

(V) 

(I)

(B) 

(V) 

(I) 

(IV) 

(II) 

(III)

(C) 

(III) 

(I) 

(II) 

(V) 

(IV)

(D) 

(III) 

(IV) 

(I) 

(II) 

(V)

(E) 

(I) 

(II) 

(IV) 

(III) 

(V)

11) 

Levando 

em 

consideração 

PETERSON 

et 

al.,

assinale 

a 

opção

correta 

sobre 

os 

princípios 

mecânicos 

envolvidos 

na 

extração

dentária,

princípios 

para 

o 

uso 

do 

fórceps 

e 

procedimentos

para 

extração 

fechada.

(A) 

As 

alavancas 

são 

usadas 

primariamente 

como 

expansores 

.

(B) 

O 

instrumento 

básico 

para 

remover 

um 

dente 

do 

seu

alvéolo 

é 

a 

alavanca.

(C) 

Os 

molares 

inferiores,

geralmente,

requerem 

intensa

pressão 

para 

vestibular 

para 

serem 

extraídos,

ao

contrário 

dos 

outros 

dentes 

da 

boca.

(D) 

A 

remoção 

de 

dentes 

do 

processo 

alveolar 

utiliza 

vários

princípios 

mecânicos 

e 

dispositivos 

simples:

a 

alavanca,

a 

cunha,

a 

roda 

e 

o 

eixo.

(E) 

Dentes 

com 

quaisquer 

formatos 

de 

raízes 

podem 

sofrer

pressão 

rotacional 

com 

o 

uso 

do 

fórceps,

sem 

risco 

de

fraturas.

12) 

A 

elasticidade 

é 

uma 

propriedade 

mecânica 

dos 

instrumentos

endodônticos 

que 

indica 

a 

capacidade 

de 

o 

material 

sofrer

grandes 

deformações 

. 

elásticas. 

A 

deformação 

elástica

apresentada 

pelo 

instrumento 

quando 

submetido 

ao

carregamento 

compressivo 

na 

direção 

do 

seu 

eixo 

(axial) 

é

conhecida 

como

(A) 

encruamento.

(B) 

plasticidade.

(C) 

maleabilidade.

(D) 

ductibilidade.

(E) 

flambagem.
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13) Sobre os benzodiazepínicos mais comumente empregados em

odontologia, por via oral, em relação às suas dosagens e

posologia, segundo ANDRADE, E.D., pode-se afirmar que o

(A) diazepam é utilizado em crianças na dosagem de 1 a 3

mg/kg .
(B) lorazepam deve ser administrado 1 hora antes do

procedimento.

(C) midazolam deve ser administrado na dosagem de 7, 5 a

15 mg, 1 hora antes do procedimento.

(D) diazepam e o alprazolam são administrados 30 minutos

antes do procedimento, na dosagem de 5 a 10 mg e 0,25 a

0,75 mg, respectivamente, . a pacientes radultos saudá-

veis.

(E) alprazolam deve ser administrado em idosos na dosagem de

0,25 -mg.

14) Segundo NEVILLE et al., a angina de Ludwig é uma celulite

agressiva que se espalha rapidamente pelo assoalho da boca,

regiões sublingual e submandibular. Sobre a angina de

Ludwig, levando em consideração os autores citados, assinale

a opção correta.

(A) Quando penetra o espaço submandibular, ela pode

estender-se ao espaço faríngeo lateral e daí ao espaço

retrofaringeano, mas esta disseminação raramente esten-

de-se pelo mediastino, devido à presença da bainha

carotídea.

(B) O tratamento da angina de Ludwig concentra-se em torno

de quatro atitudes: manutenção das vias aéreas, incisão

e drenagem, antibioticoterapia e imunização contra o

tétano.
(C) A medicação de escolha para o tratamento é a penicilina

em altas doses.
(D) Taquipnéia, dispnéia, taquicardia, sibilo, inquietação e

necessidade do paciente manter uma postura em decúbito

sugerem a obstrução das vias aéreas.
(E) O paciente pode apresentar febre, calafrios, leucocitose

e diminuição na taxa de sedimentação de eritrócitos.

15) Segundo Lopes, H.P. et al., na fase de obturação do sistema

de canais radiculares, como é chamada a técnica de injeção
de guta-percha termoplastificada que utiliza a guta-percha

na .fase beta e em forma de bastão, aquecida à alta tempera-

tura e especialmente desenhada para o sistema?

(A) Obtura II.

(B) Thermafil .
(C) Ultrafil.

(D) System .B.

( E ) Microseal .
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16) Os efeitos da radiação sobre as células podem variar desde

pequenas alterações, sem dano permanente para a função, até

a morte celular. Baseada na radiossensibilidade celular,

foi idealizada uma classificação das células, dentre as

quais são consideradas radiorreativas as células

(A) do epitélio da pele, do tecido linfóide (linfócitos) e

da córnea e conjuntiva.

(B) das glândulas salivares, do epitélio gastrintestinal e
do tecido linfóide.

(C) renais, do endotélio vascular e das fibras elásticas e
colágenas.

(D) da córnea e conjuntiva, do epitélio da pele e do
endotélio vascular.

(E) nervosas, das glândulas salivares e das fibras elásticas
e colágenas.

17) Na inflamação aguda da polpa, dental, quais são as primeiras

células a atravessarem as paredes dos vasos?

01) Monócitos.

(B) Neutrófilos.
(C) Macrófagos.

(D) Linfócitos.

(E) Basófilos.

18) De acordo com WANNMACHER et al., os analgésicos opióides
ligam-se a receptores opióides endógenos, podendo ser
classificados em agonistas fortes, agonistas leves a
moderados, agonistas fracos, agonistas parciais e
antagonistas. Assinale, levando em consideração as autoras,
a opção que apresenta apenas agonistas fortes.

(A) Morfina, meperidina e fentanil.

(B) Morfina, codeína e propoxifeno.
(C) Morfina, propoxifeno e naloxona.
(D) Codeína, oxicodona e naloxona.
(E) Fentanil, alfentanil e naloxona.
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19) Levando em consideração NEVILLE et al., assinale a opção

correta em relação aos defeitos do desenvolvimento da região

maxilofacial e.oral.

(A) A fenda facial lateral é causada pela falha na fusão dos

processos maxilar e mandibular e representa 10% de todas

as fendas faciais.

(B) As fossetas labiais paramedianas são invaginações congê-

nitas comuns do lábio inferior.

(C) O cisto nasolabial é revestido por epitélio pavimentoso

simples, sendo as áreas de epitélio cúbico e metaplasia

muito raras.

(D) O cisto dermóide também é conhecido como cisto triquile-

mal, cisto pilar ou cisto istmo-catagênico.

(E) Os cistos epidermóides intra-orais constituem a

expressão mais simples do espectro do teratoma.

20) De acordo com MAIAMED et al., que técnica anestésica usada

para bloqueio do nervo alveolar inferior, . possui como

indicação básica a abertura limitada da boca, e impede

outras técnicas de injeção mandibular?

(A) Vazirani-Akinosi.

(B) Gow-Gates.

(C) Bloqueio do Nervo Bucal.

(D) Bloqueio do Nervo Aurículotemporal .

(E) Bloqueio do Nervo Incisivo.

21) Segundo Busato, com o objetivo de preservar a estrutura

dentária no acesso às lesões cariosas proximais em dentes

posteriores, Knight e Hunt et Ál. recomendam a confecção de

cavidades

(A) com acesso pela face vestibular.

(B) com acesso estritamente proximal pela face lingual.

(C) rigorosamente situadas na proximal, sem envolvimento

oclusal.

(D) em túnel, com o intuito de preservar a crista marginal.

(E) com acesso pela oclusal, com envolvimento da crista

marginal.
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22) O fluoreto ou flúor, como é geralmente conhecido, é

considerado um marco na Odontologia Preventiva. Em relação

ao efeito do fluoreto i na produção de ácidos nalplaca

bacteriana, pode-se afirmar que

(A) uma vez absorvido pelas bactérias, o fluoreto inibe a

enzima enolase na via glicolítica, resultando, assim, em

uma diminuição na produção de ácidos.

(B) a inibição de fluoretos diminui de acordo com a queda do

pH.

(C) com a entrada de fluoretos na bactéria, não ocorre uma

alteração na capacidade de regular o pH, o que pode ser
importante para ambientes ácidos .

(D) entre as bactérias típicas do processo de cárie, os
Lactobacilli são mais sensíveis que os Streptococcus

mutans frente ao fluoreto.
(E) os íons flúor [ F-] e hidrogênio [H+ ] formam HF (ácido

fluorídrico), e, nesta forma, os fluoretos não penetram

na bactéria.

23) Levando em consideração Baratieri et al., assinale a opção
que NÄO apresenta vantagem dos pinos pré-fabricados em rela-

ção aos pinos personalizados.

(A) Uso fácil e rápido.
(B) Dispensa moldagem e etapa laboratorial .

(C) Preparo mais conservador.

(D) Melhor adaptação.
(E) Disponível em várias formas, tamanhos e materiais.

24) Denomina-se película adquirida a camada acelular fina,
constituída principalmente por proteínas salivares
adsorvidas e que separa a saliva das superfícies dentárias.
Assinale a opção INCORRETA sobre a formação da película
adquirida.

(A) Embora seja uma camada fina, desempenha papel importante
na proteção do esmalte contra abrasão e atrito.

(B) A película se forma mais rapidamente durante a primeira
hora, sendo que a adsorção da primeira camada de
moléculas parece ocorrer imediatamente após a limpeza.

(C) É necessário o polimento da superfície dentária com taça
de borracha, durante 5 minutos, para que a remoção
completa da película ocorra.

(D) A escovação regular, com dentifrício de abrasividade
média, remove a película da superfície do esmalte.

(E) A velocidade de formação da película varia entre
indivíduos, dependendo provavelmente das diferenças na
composição salivar.

Prova : Amarela Concurso : PS-CSM/ 07
Profissão : QUADRO DE CIRURGIÕES-DENTISTAS

8/ 19



25) De, acordo com YAGIELA et al . , em re ação à ligação e

permanência das drogas no organismö, muitas drogas

associam-se às proteínas plasmáticas. .Assinale a opção que

apresenta) a proteína predominante no yl'asma, que possui

cerca de 200 grupos funcionais por molécula, responsável

pela ligação dessas drogas.

(A) Globulina.

(B) Imünoglobulina G.

(C) Imunoglobulina M.

(D) Albumina.

(E) Transcortina.

26) Levando em consideração Baratieri et al., assinale a opção

que apresenta uma das finalidades da inclusão do carbopol

como agente secundário na técnica de clareamento vital

caseiro supervisionado.

(A) Redução da estabilidade do gel clareador.

(B) Redução da viscosidade dinâmica do material.

(C) Prolongamento da liberação de oxigênio do clareador.

(D) Aceleração da presa do gel clareador .

(E) Promoção da oxidação e redução dos pigmentos incorpora-

dos aos tecidos dentais.

27) Segundo De Deus, Q.D., como é conhecida a técnica de

instrumentação manual de canais radiculares que utiliza

conceitos de outras técnicas de instrumentação como

Crown-Down, forças balanceadas, anticurvatura e telescópica?

(A) Long .Beach.

(B) Oregon.

(C) Oklahoma.

(D) Schilder.

( E ) .Buchanan .
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28) Levando em consideração REGEZI et al., assinale a opção

dorreta sobre Tumores Odontogênicos.

(A) O ameloblastoma é uma neoplasia mesenquimal, tipicamente

de adultos, que ocorre, predominantemente, na quarta e

quinta décadas.

(B) O tumor epitelial odontogênico calcificante afeta duas

vezes mais a mandíbula do que a maxila e raramente está

associado a dentes impactados.

(C) O tumor odontogênico adenomatáide é visto numa faixa
estreita de variação etária, entre 5 e 30 anos, sendo as
mulheres mais afetadas do que os homens.

(D) O mixoma odontogênico é um tumor epitelial que imita

microscopicamente a polpa dental ou tecido conjuntivo do
folículo dentário.

(E) O cementoblastoma é uma neoplasia benigna que ocorre,
predominantemente, na quarta e quinta décadas de vida,

sem predileção por sexo, e é visto, com mais freqüên-

cia, na maxila do que na mandíbula.

29) Qual é a causa de insucesso na esterilização de
instrumentais, em Odontologia, por processos físicos?

(A) O uso de carga menor que 80% de capacidade da autoclave.
(B) Caixas metálicas contendo pequenas quantidades de

instrumentais na estufa.
(C) O respiradouro da estufa encontra-se totalmente aberto.
(D) A abertura da autoclave é realizada depois do total

resfriamento, favorecendo a condensação de vapor d'água
com o umedecimento das embalagens.

(E) Sobrecarga de mais de 80% da capacidade da estufa.

30) Levando em consideração CORTEZZI et al., assinale a opção
que apresenta o antibiótico que possui a capacidade de atra-

vessar, excepcionalmente bem, a barreira hematoencefálica e
de se concentrar muito bem no tecido cerebral, produzindo
um medicamento de extrema utilidade no tratamento de
infecções odontogênicas que atingiram o cérebro.

(A) Metronidazol.
CB) Vancomicina.
(C) Rifampicina.

(D) Cloranfenicol.
(E) Estreptomicina.
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31) Segundo REGEZI et al., que condição patológica apresenta

dor, pirexia, linfadenopatia dolorosa, leucocitose e outros

sinais e sintomas de infecção aguda, podendo ocorrer,

ocasionalmente, parestesia do lábio inferior, com o

envolvimento mandibular, sem apresentar evidências

radiográficas, a menos que o processo inflamatório tenha

estado presente há mais de uma semana, com o aparecimento de

alterações radiotransparentes difusas?

(A) Abscesso periapical.

(B) Osteomielite de Garré.

(C) Osteomielite esclerosante difusa.

(D) Osteomielite focal esclerosante

(E) Osteomielite aguda.

32) De acordo com Baratieri et al., baseado em Imfeld, que

medida profissional deve ser executada pelo dentista ou

higienista dental, para prevenir ou minimizar o progresso da

erosão dental?

(A) Aplicação de um gel à base de gluconato de clorexidine

sobre lesões erosivas incipientes quatro vezes ou mais

por ano, se a lesão estiver progredindo.

(B) Monitoramento do progresso das lesões erosivas a cada

doze meses, usando modelos de gesso e/ou fotografias.

(C) Remoção profissional de corantes para compensar o uso de

creme dental com baixa abrasividade.

(D) Aconselhar o paciente a utilizar dentifrícios com alta

abrasividade.

(E) Indicar ao paciente a escovação imediata dos dentes após

o consumo de alimentos ácidos, refluxo ou regurgitação.
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33) Segundo SONIS et al., sobre o Diagnóstico das Doenças da

Boca, é correto afirmar que

(A) em se tratando de lesões orais, há seis elementos da
história fundamentais para o diagnóstico correto:

sintomas, como iniciou, duração, distribuição das

lesões, curso clínico e modificadores exógenos.

(B) na análise clínica de uma lesão bucal, é fundamental o
exame completo da cabeça e pescoço, que deve ser

executado apenas na primeira consulta do paciente.
(C) há três tipos principais de biópsia: a excisional, na

qual a lesão é removida totalmente, a incisional, na

qual é retirada apenas uma parte da lesão, e a citologia

esfoliativa, em que os resíduos celulares são espalhados

de maneira uniforme em uma lâmina e colocados em
álcool-éter para fixação.

(D) na prova de imunofluorescência indireta, o anticorpo é
conjugado com a fluoresceína e aplicado diretamente ao
substrato tecidual, enquanto na prova de imunofluores-
cência direta, o exame é executado fazendo o tecido do
paciente reagir com anticorpo animal anti-humano, o qual
é conjugado com a fluoresceína.

(E) as lesões vesículo-bolhosas da mucosa oral surgem em
conseqüência de necrose da superfície ou hiperceratose.

34) De acordo com Pegoraro et al., para a cimentação definitiva
de próteses fixas, recomenda-se

(A) preencher completamente as superfícies oclusais internas
das coroas com cimento, a fim de obter escoamento
adequado.

(B) aplicar vaselina nas porções externas e internas das
coroas, para facilitar a remoção dos excessos de
cimento, notadamente os intrasulculares.

(C) aplicar duas camadas de verniz no dente preparado antes
da cimentação, quando utilizar o cimento de ionômero de
vidro, com o objetivo de complementar o selamento
biológico.

(D) remover as irregularidades ou rugosidades presentes nas
superfícies das porções coronárias dos núpleos
intraradiculares ou dentes preparados, para aumentar a
embricação mecânica.

(E) solicitar ao paciente que oclua os dentes, após o
assentamento da peça protética, com pressão digital
firme e uniforme, para avaliar a exatidão do posiciona-
mento.
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35) De acordo com Anusavice et al., em relação à polimerização

de resinas compostas fotoativadas, recomenda-se

(A) uma técnica na qual a restauração é construída por

incrementos, polimerizaindo uma camada por vez, com a

finalidade de reduzir a tensão 'de polimerização pelo

aumento do fator de configuração (fator C).

(B) usar uma técnica de ativação com início lento, permi-

tindo um alto nível de relaxamento inicial da tensão

durante os estágios precoces, terminando com uma

intensidade máxima, quando o ponto gel tiver sido

atingido.

(C) que para minimizar o grau de conversão e a durabilidade

clínica das restaurações, os clínicos ajustem o tempo de

exposição e a técnica de polimerização de acordo com a

intensidade da fonte de luz empregada, sendo a intensi-

dade avaliada constantemente.

(D) utilizar lâmpadas de quartzo-tungstênio com filtros para

remover os comprimentos de onda na faixa do violeta-azul

(aproximadamente 400 a 500 am).

(E) para resinas de cores mais escuras e/ou mais opacas,

usar tempos mais curtos de exposição à fonte de luz

ativadora.

36) A não-observância dos princípios técnicos durante a obtenção

da radiografia, incluindo a exposição, orientação do feixe

útil ao objeto e filme e imperfeição ao processamento,

poderá acarretar falhas nas radiografias. No caso de altas

temperaturas nas soluções reveladoras, a radiografia

apresentará

(A) contraste radiográfico insuficiente.

(B) densidade radiográfica excessiva.

(C) densidade radiográfica insuficiente.

(D) radiografias "borradas".
(E) "colabagem".

37) Segundo Rawls e Esquivel-Upshaw, que componente é adicionado

às resinas compostas para aumentar o tempo de vida útil

durante o armazenamento das resinas e assegurar tempo de

trabalho suficiente, minimizando ou prevenindo a

polimerização espontânea delas?

(A) Peróxido de benzoíla.

(B) Hidroxitolueno butilado .
(C) Canforoquinona.
(D) Dimetilaminoetil metacrilato; .
(E) Dióxido de titânio.
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3B) Segundo Mondelli, a cavidade cuja profundidade ultrapassa a

metade da espessura da dentina, mantendo, porém, cerca de

0,5 mm de dentina remanescente, é denominada

(A) superficial.

(B) rasa.

(C) de média profundidade.

(D) profunda.

(E) bastante profunda.

39) Levando em consideração Conceição et al., assinale a opção

correta em relação aos métodos de diagnóstico de lesões

cariosas.

(A) O método FOTI (Fibra Óptica por Transiluminação) mostra

as regiões desmineralizadas com uma coloração clara.

(B) A fluorescência a laser, com uso de corantes, baseia-se

na penetração de um corante fluorescente que serve como

um agente pigmentante da lesão, permitindo que o Laser
de YAG proceda a uma leitura mais apurada da superfície.

(C) A imagem radiográfica permite proservar o desenvolvimen-

to ou não de uma lesão de cárie, é um método não-invasi-

vo e avalia a profundidade em relação à câmara pulpar e

ao espaço biológico.

(D) O método de detecção eletrônica de cárie foi inicialmen-

te proposto para ser utilizado na detecção eletrônica de
cáries proximais por meio da resistência elétrica do

sítio a ser examinado.
(E) Para validação do método de diagnóstico, o termo falso-

negativo é empregado quando casos são diagnosticados sem
a doença, e os resultados do exame-padrão (histológico)
mostram que são positivos.

Prova : Amarela Concurso : PS-CSM/ 07

Profissão : QUADRO DE CIRURGIÕES-DENTISTAS

14/ 19



40) Levando em consideração Shen, assinale a opção correta em

relação às características e propriedades dos materiais de

moldagem.

(A) Tempo de trabalho é definido como o tempo decorrido do

início da mistura do material até que este se torne

rígidp o bastante para resistir à deformação.

(B) Reação por adição é a reação de polimerização na qual as

cadeias de polímeros crescem em toda a sua extensão em

seqüência, havendo formação de subproduto.

(C) Geleificação é a passagem de um hidrocolóide do estado

gel para sol, formando uma rede de fibrilas entrelaça-

das, ligeiramente elásticas, que define um polímero com

ligações cruzadas.

(D) Tixotropia é a propriedade por meio da qual certos

materiais se tornam altamente viscosos quando submetidos

a uma determinada força.

(E) Fase única é característica daquele material que

apresenta viscosidade suficiente para servir como

material para moldeira e, ao mesmo tempo, para seringa,

graças à sua capacidade de aumento de fluidez por forças

de cisalhamento.

41) Analise as afirmativas abaixo.

Segundo Leonardo, M.R. et al., ao fazer a identificação e a

interpretação do ângulo de incidência horizontal da

radiografia que tenha sido tomada por outro profissional, ou

se o. profissional que a tirou não se lembrar do ângulo, os

seguintes fatores identificadores poderão ser utilizados:

I- A asa do grampo do dique de borracha que fica mais
perto do ápice é a palatina e se desloca para o lado

oposto da incidência dos raios X.

II- As pontas das cúspides que ficam mais perto do ápice é

a palatina e se deslocam para o lado da incidência dos

raios X.

III- Sobreposição dos pontos de contato - o lado em que as

coroas não mostram sobreposição.é o lado da incidência
dos raios X.

IV- Nitidez das imagens - o lado em que as imagens

(contorno das raízes, espaço periodontal, trabeculado
ósseo) estão nítidas é o lado da incidência dos raios
X.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

(B) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

(C) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.

(D) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
(E) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
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42) De acordo com NEVILLE et al., o sarcoma de Ewing é um tumor

maligno primário distinto do osso, composto de pequenas

células indiferenciadas de histogênese incerta. Assinale a

opção correta sobre o sarcoma de Ewing, levando em conside-

ração os autores citados.

(A) O pico de prevalência dele está na terceira década de

vida.

(B) A vasta maioria dos pacientes afetados é negra, com os

brancos quase nunca desenvolvendo este tumor.

(C) O envolvimento dos maxilares é comum, com 30 a 60% dos

casos envolvendo os ossos gnáticos .

(D) A dor freqüentemente associada com tumefação não é um

sintoma comum.

(E) A característica reação periosteal "em papel fino" é

geralmente observada no sarcoma de Ewing dos ossos

longos, sendo raramente observada nos ossos maxilares.

43) Segundo Marshal et al., a fase gama 1 (71) do amálgama de

prata é representada pela seguinte fórmula estequiométrica:

(A) Cu 3Sn.

(B) Ag- Cu.

(C) Ag 2 Hg 3.

(D) Ag 3 Sn.

(E) Sn 7-8 Hg.

44) Segundo Pegoraro et al., a utilização dos encaixes de
semi-precisão para divisão de próteses, em substituição às
conexões rígidas, apresenta as seguintes vantagens, EXCETO

(A) o efeito de esplintagem dos diferentes segmentos do

arco, em razão da mobilidade.
(B) o aumento das áreas de solda e, conseqüentemente, a

redução de distorções em próteses.extensas.
(C) a redução da possibilidade de alterações decorrentes da

contração de cocção da porcelana.

(D) a facilidade de cimentação, possibilitando a divisão em
duas ou três etapas.

(E) a possibilidade de repetição de segmentos afetados por

cárie ou descimentação.
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45) Levando em consideração REGEZI et al., assinale a opção que

apresenta a lesão caracterizada por uma condição autossômica

dominante, assintomática, profundamente pregueada, branca ou

cinzenta, que pode afetar vários sítios mucosos, mas quase

sempre aparece como lesões bilaterais e simétricas, afetando

a mucosa jugal e que, em geral, aparece precocemente na

vida, não necessitando de tratamento.

(A) Leucoedema.

(B) Nevo branco esponjoso.

(C) Ceratose folicular.

(D) Hiperceratose.

(E) Leucoplasia.

46) Levando em consideração McDonald et al., em relação ao

crescimento . da face e desenvolvimento da oclusão, coloque V

(verdadeiro) ou F (falso) nas . afirmativas abaixo,

assinalando, a seguir, a opção correta.

( ) A relação entre as faces distais dos segundos molares

decíduos antagonistas denominada de degrau mesial

ocorre quando o plano terminal do segundo molar decíduo

superior se localiza mesial ao plano distal do segundo

molar decíduo inferior.

( ) A relação entre os primeiros molares permanentes,

quando ocorre o primeiro contato oclusal durante a

erupção, é denominada classe II quando uma cúspide

mesio-vestibular superior oclui anteriormente à cúspide

mesio-vestibular inferior.

( ) Arcos com espaçamento na dentição decídua freqüente-

mente exibem dois diastemas distintos: um entre canino

superior e o primeiro molar superior decíduo, e outro
entre o incisivo lateral inferior e o canino inferior

decíduo.

( ) A análise do comprimento do arco de Nance concluiu que

o comprimento do arco dentário, desde a face mesial do

primeiro molar inferior permanente até a face mesial do
dente correspondente ao lado oposto, é sempre diminuído

na fase de transição da dentição mista para a perma-

nente.

( ) O mantenedor de espaço chamado alça e banda não
restabelece a função mastigatória e não previne a
contínua erupção dos dentes, antagonistas.

(A) (F) (F) (V) (F) (V)
(B) (V) (V) (F) (V) (F)
(C) (F) (V) (V) (F) (F)
(D) (F) (V) (F) (V) (V)
(E) (V) (F) (V) (F) (V)
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47) Levando em consideração a utilização das técnicas

radiográficas extrabucais convencionais para imagens da ATM,

que técnica radiográfica cranial convencional, também

conhecida como projeção transfaringeana ou técnica de Parma,

tenta evitar a sobreposição da porção petrosa do temporal e

passa pela incisura mandibular do lado oposto a ser

radiografado?

(A) Lateral de Gillis.

(B) Lateral transcranial de Grewcock.

(C) Lateral transfacial (intracranial) .

(D) Lateral de Lindblom.

(E) Transcranial de Updegrave.

48) Levando em consideração PETERSON et al., assinale a opção

correta em relação ao procedimento cirúrgico para a remoção

de terceiros molares inferiores impactados.

(A) Na maioria das vezes, a incisão, de preferência, para a

remoção desses dentes é a triangular.

(B) No procedimento de osteotomia, o osso nas faces oclusal,

distal e lingual até o nível cervical do dente impactado
deve ser removido inicialmente.

(C) A direção na qual o dente impactado deve ser dividido,

na fase de odontossecção, depende primariamente da sua
angulação.

(D) A impactação mesioangular é a que representa maior

dificuldade de remoção entre os quatro tipos básicos de
angulação.

(E) Uma vez removido o dente impactado do processo alveolar,

o cirurgião deve irrigar copiosamente a ferida com
solução salina estéril, cuidando para que esta não se

infiltre sob o retalho rebatido.

49) As fibras do ligamento periodontal propriamente ditas, que
unem o dente ao alvéolo, são organizadas em grupos. Que
grupo corre perpendicularmente do dente para o processo
alveolar?

(A) Da crista alveolar .

(B) Horizontal.

(C) Oblíquo.

(D) Apical.
(E) Vertical.
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50) Em relação aos fatores locais, sistêmicos e congênitos

que influenciam o processo de erupção dos dentes, assinale a

opção correta, segundo McDonald et al.

(A) Uma área elevada, roxo-azulada, que é conhecida como

nódulo de Bohn, aparece, às vezes, poucas semanas antes

da erupção de um dente decíduo ou permanente. O nódulo

cheio de sangue é visto, com maior freqüência, nas

regiões do segundo molar decíduo ou do primeiro molar

permanente.
(B) O seqüestro de erupção é ocasionalmente encontrado em

crianças na época da erupção dos incisivos inferiores

permanentes. É definido como uma pequena espícula óssea

necrosada sobre a coroa do dente em erupção, pouco antes

ou imediatamente depois do aparecimento da borda inci-

sal, através da mucosa bucal.

(C) A síndrome de Trissomia do cromossoma 21 é uma das

anomalias congênitas em que ocorre, freqüentemente,

erupção precoce dos dentes. A erupção, geralmente, segue

uma seqüência anormal.
(D) Sem o tratamento hormonal adequado, a dentição da

criança com hipotireodismo congênito é retardada em

todos os estágios, incluindo a erupção dos decíduos e

sua esfoliação, e a erupção dos permanentes; os dentes

são de tamanho normal .

(E) Uma das características do hipopituitarismo é a erupção

precoce da dentição. Nos casos graves, os dentes

decíduos são reabsorvidos rapidamente para serem

substituídos pelos permanentes .
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INSTRUÇÕES GERA ISAO CANDIDATO:

PROVAS OBJÈTIVAS

I - Verilique se a provn recebida e a folha de respostas são da mesma cor (cousta no rodapé de enda folha a car correspondente) e se não fnitam

questões ou págiuns:Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o sen número de inscrição e o digito verificador (DV) npenas nos

locais indicados;
2 - O tempo para a realiznção da prova será de (4) horas, incluindo o tempb necessário à redução-e à murenção dus respostas na folha de

respostas, e não será prorrogado;
3 - Só inicie n prova após ser autorizado pelo Fisent, Interrompendo n sun execução quando determinado;

4 - A redação (caso hnjn) deverà ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas na lingua portuguesa, não podendo ser

escrita em letro de Imprensa. Deverà ter no minimo 20 linhas contintins, considerando o reeno do parágrafo, e no máximo 30 linhas.

Ela não podern conter qualquer maren identifiendora on assinatirra o que implienrà un ntribuição de nota zero à redação;

5 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidnto somente podern deixar o seu lugnr, devidamente autorizado pelo Supervisor/

Fiscal, para se retirnr definitivnmente do recinto de prova ou, nos ensos ahnixo especiliendos, devidamente acompanhado por militar

designado linen esse lim:
- niendimento médico por pessoal deslgrado peln MB;
- fazer uso de banheiro; e
-ensos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que neonteen snida da áren circunscrita para a renlização dn prova.

Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização du prova , em enso de retirada delinitiva do reelnlo de prova,

esta será corrigidn até ande foi solucionada;
6 - Use caneta esferográilen pretn on azul parn preencher a folkn de respostas;
7 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como correins antes de mared-Ins na folhn de respostas. Cuidado para não

mnrenr duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
8 - Para ruscunho, use os espaços disponíveis n;is folhas de questões e folha de rnscunho nnexa, mas só serão corrigidas ns respostas marcadas

na folha de respostas;
9 - O tempo mfulmo de permanência dos enndidatos em recinto de aplicação de provas e de 30 minutos. O candidato somente poderá levar n

prova enso deixe o recinto npós transcorridos três quartos do tempo destinado à sua renlização e soniente se a provn aplienda for escrita
objetiva;

10 - Será eliminndo sumnriamente do processo seletivo/concurso e as suns provas não serão levndas em consideração, o enndidato que:
a) der ou receber auxiHo para a execução de quniquer prova;
b) utilizar-se de qualquer materini não autorizado;
c) desrespeitar qualquer prescrição reintivu à execução das provnsi

d) escrever o nome ou introduzir mnrens identifiendoras nontro lugar que nilo o determinado parn esse fim;
c) cometer nto grave de Indisciplina; e

f) comparecer ao local de renlização da prova após o horário previsto para o fechnmento dos portões,
11 - Instruções porn o preenchimento dn folha de respostas:

a) use caneta esferográilen azul ou preta;
b) escrevn seu nome em letra de forma no local indicado:
e) assine o seu nome no loeni indiendo
d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retängulos, du esquerdn para a direita, um digito em cada retângulo.

Escreva o digito correspondente no DV no último retängulo. Após, euhra todo o circulo correspundenie a enda número. Não amnsse,
dobre ou rasgue a folha de respostas sob pena de ser rejeitada pelo equipumento de leiturn ótien que corrigirà os cartões; e

e) só será permitida a troca de folha de respostas até o luielo da provn, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome,
assinatura e número de inscrição, sendo de inteirn responsnbilidade do candidato qualquer erro ou rnsurn nn referida folhn de
respostas, npós o
infeio du provn.

12 - Procure preencher a folha com atenção de neordo com o exemplo ahnixo:

Diretoria de Nome: Roberto Silva
s • Ensino da Marinha Assinnhira: 9? .03..0%&

InstrucoesdePreenchimento | | 01@@ @ @© | | 26@ @@@ @
•Nao rasure esta folha. 02@@ @ ©® 27 O@@® (D
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