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NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (08 questões), Noções de Informática (04 questões),
Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais (04 questões) e Regimento Interno do Tribunal Regional do Estado
do Amazonas (04 questões) e Conhecimentos Específicos (40 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
V. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo
recursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
Boa Prova!
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RASCUNHO

PORTUGUÊS
Texto
Gente-casa
Existe gente-casa e gente-apartamento. Não tem nada a
ver com tamanho: há pessoas pequenas que você sabe, só de
olhar, que dentro têm dois pisos e escadaria, e pessoas grandes
com um interior apertado, sala e quitinete. Também não tem
nada a ver com caráter. Gente-casa não é necessariamente
melhor do que gente-apartamento. A casa que alguns têm por
dentro pode estar abandonada, a pessoa pode ser apenas uma
fachada para uma armadilha ou um bordel. Já uma pessoaapartamentç pode ter um interior simples mas bem ajeitado e
agradável. É muito melhor conviver com um dois quartos, sala,
cozinha e dependências do que com um labirinto.
Algumas pessoas não são apenas casas. São mansões.
Com sótão e porão e tudo que eles comportam, inclusive baús
antigos, fantasmas e alguns ratos. É fascinante quando alguém
que você não imaginava ser mais do que um apartamento com,
vá lá, uma suíte, de repente se revela um sobrado com pátio
interno, adega e solário. É sempre arriscado prejulgar: você
pode começar um relacionamento com alguém pensando
que é um quarto-e-sala conjugado e se descobrir perdido em
corredores escuros, e quando abre a porta, dá no quarto de
uma tia louca. Pensando bem, todo mundo tem uma casa por
dentro, ou no mínimo, bem lá no fundo, um porão. Ninguém é
simples. Tudo, afinal, é só a ponta de um iceberg (salvo ponta
de iceberg, que pode ser outra coisa) e muitas vezes quem
aparenta ser apenas uma cobertura funcional com qrt. sal.
lavab. e coz. só está escondendo suas masmorras.
(VERlSSIMO, Luís Fernando.O Melhor das Comédias da Vida Privada. Rio de
Janeiro: Objetiva, 2004)

1) O autor começa seu texto estabelecendo uma distinção
entre dois tipos de pessoas: “gente-casa” e “genteapartamento”. Sobre tais rótulos, considerando o
primeiro parágrafo, é incorreto afirmar que:
a) não têm a ver com o tamanho da pessoa, nem com o
caráter.
b) relacionam-se com o interior do indivíduo.
c) a “fachada” pode apresentar uma falsa ideia do real.
d) há, necessariamente, uma hierarquia entre eles.
2) Para construir seu texto, o autor fez uso recorrente de
uma importante figura de linguagem. Trata-se da:
a) metáfora.
b) comparação.
c) personificação.
d) metonímia.
3) Ao longo do texto, percebe-se a ocorrência de diferentes
tipos de sujeito. Assinale a opção em que ocorre erro na
análise da classificação do tipo de sujeito dos verbos
em destaque.
a) “Existe gente-casa e gente-apartamento.” - Sujeito
composto.
b) “há pessoas pequenas” - sujeito inexistente.
c) “Ninguém é simples.” - Sujeito indeterminado.
d) “É sempre arriscado prejulgar” - Sujeito oracional.
4) O texto é uma crônica. Gênero em que o autor faz uso
de várias estratégias linguísticas para se aproximar do
leitor. Todas as opções abaixo podem ser entendidas
como uma dessas estratégias no texto de Veríssimo,
menos uma. Assinale-a.
a) Abordagem de um tema universalizante: as pessoas.
b) Linguagem simbólica expressiva.
c) Predomínio de vocábulos rebuscados como “adega” e
“solário”.
d) Uso de pronomes que apontem para o leitor.

5) “Algumas pessoas não são apenas casas. São
mansões.” Ocorre entre essas duas orações um
paralelismo de estruturas sintáticas que contribui,
inclusive, para a coesão textual. Sendo assim, assinale
a opção em que se faz uma análise correta sobre os
termos que as formam.
a) Ambas possuem o mesmo sujeito, sendo também
idênticas as classificações que eles recebem nas duas
ocorrências.
b) Em cada uma delas, ocorre um predicativo do sujeito
que apresenta, porém, valores semânticos distintos.
c) Os verbos que as formam são transitivos diretos.
d) “Algumas” e “não”, na primeira oração, são exemplos de
adjuntos adverbiais.

“A casa que alguns têm por dentro pode estar
abandonada, a pessoa pode ser apenas uma fachada para
uma armadilha ou um bordel.”
6) Considere o fragmento acima, e assinale a opção em
que se faz um comentário linguístico inadequado sobre
ele.
a) O verbo “têm” está acentuado pois concorda com o
pronome relativo “que” usado anteriormente.
b) O uso da forma verbal “pode”, em suas duas ocorrências,
revela um sentido de possibilidade.
c) Os vocábulos “armadilha” e “bordel” estão relacionados
por um conectivo e ambos possuem conotação negativa
no texto.
d) O vocábulo “uma”, em suas duas ocorrências, é
classificado como artigo indefinido.
7) Ao afirmar, no segundo parágrafo, que “todo mundo
tem uma casa por dentro, ou no mínimo, bem lá no
fundo, um porão” pode-se perceber que:
a) “casa” e “porão” apresentam o mesmo valor semântico.
b) revela-se uma aparente incoerência em relação à
distinção inicial: “gente-casa” e “gente-apartamento”.
c) “porão” configura algo mais amplo e obscuro que a
própria casa.
d) a expressão “todo mundo” não assume caráter
generalizante.
8) Na construção do termo “gente-casa”, o autor explora
possibilidades de arranjos morfológicos e o potencial
de formação de palavras na Língua. Observe as
afirmações abaixo:
I. “gente” é o termo determinado do composto.
II. “casa” é o termo determinante do composto.
III. O hífen foi utilizado para marcar uma unidade
morfológica e semântica.
IV. O processo que originou tal construção foi a derivação.
São corretas as seguintes afirmações:
a) I e II apenas.
b) II e IV apenas.
c) I, II e III apenas.
d) III e IV apenas.
______________NOÇÕES DE INFORMÁTICA_____________
9) Dada a planilha Microsoft Excel 2007 abaixo, identifique
a alternativa que apresenta o resultado da fórmula
=C1-A2*B1A2.
1
2
a)
b)
c)
d)

A
32
23

B
5
21

C
650
54

175.
150.
75.
15675.
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10) O Microsoft Office PowerPoint 2007 inclui vários tipos
diferentes de transições de slides, tais como:

a)
b)
c)
d)

(1) Quadriculado na Vertical.
(2) Quadro Abrir.
(3) Quadro Mágico.
(4) Persiana Horizontal.
da relação apresentada existem
da relação apresentada existem
da relação apresentada existem
da relação apresentada existem

somente
somente
somente
somente

o 1,2 e 3.
o 1,2 e 4.
o 2, 3 e 4.
o 1, 3 e 4.

11) Assinale a afirmação que apresenta corretamente uma
das diversas características do Microsoft Word 2007:

a) por questões de segurança não se permite o
compartilhamento dos documentos gerados pelo Word.
b) os novos formatos XML Abertos são mais seguros, no
entanto aumentam o tamanho dos arquivos.
c) para simplificar a criação de documentos no Word 2007
foi abolido o conceito de macros.
d) pode-se converter documentos do Word em PDF sem
usar ferramentas de terceiros.
12) Área de armazenamento temporário de informações
onde copia, ou se move, de um lugar e planeja-se usar
em algum outro lugar:

a)
b)
c)
d)

Área de Transferência.
URL.
Área de Trabalho.
Atalho de Trabalho.

NORMAS APLICÁVEIS AOS SERVIDORES PÚBLICOS
_____________________ FEDERAIS_____________________
13) Analise as seguintes afirmativas, de acordo com
a Lei Federal n° 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal.
I. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser
objeto de recurso, com efeito suspensivo.
II. Na solução de vários assuntos da mesma natureza,
pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os
fundamentos das decisões, desde que não prejudique
direito ou garantia dos interessados.
III. Inexistindo competência legal específica, o processo
administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade
de menor grau hierárquico para decidir.
Está CORRETO o que se afirma em:
a) II, apenas.
b) III, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
14) Paulo é agente público há cinco anos e foi notificado,
pelo órgão com o qual mantém vínculo, a apresentar
sua declaração anual de bens devidamente atualizada.
O agente, entretanto, deixou de apresentar a declaração
sob a alegação de que este documento já havia sido
apresentado quando iniciou o exercício das suas
funções. Dessa forma, pode-se concluir que Paulo:
a) Âgiu corretamente, pois a lei prevê que somente a posse
e o exercício de agente público ficam condicionados
à apresentação de declaração dos bens e valores
que compõem o seu patrimônio privado, sendo
desnecessária a sua atualização.
b) Agiu corretamente, pois a lei somente o obriga a
apresentar a declaração anual de bens atualizada
quando deixar o exercício do mandato, cargo, emprego
ou função.
c) Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço
público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
d) Não agiu corretamente, ficando exclusivamente sujeito
à pena de multa por dia de atraso pelo descumprimento
da obrigação prevista em lei.
2

15) Analise as seguintes afirmativas, de acordo com a
Lei Federal n° 8.112/1990, que dispõe sobre o regime
jurídico dos Servidores Públicos Civis da União:
I. Constituem indenizações dos servidores: gratificações,
ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio-moradia.
II. No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel
funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel,
o auxílio-moradia continuará sendo pago por um mês.
III. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo
quando, injustificadamente, não se apresentar na nova
sede no prazo de 5 (cinco) dias.
Está CORRETO o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) I, II e III.
16) De acordo com a legislação que regulamenta o Regime
Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, a
demissão será aplicada nos seguintes casos, EXCETO:
a) Crime hediondo.
b) Corrupção.
c) Abandono de cargo.
d) Acumulação de cargos, empregos ou funções públicas.
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL
_______ ELEITORAL DO ESTADO DO AMAZONAS_______
17) “Velar pela fiel execução das leis e instruções e pela
boa ordem e celeridade dos serviços eleitorais.” Essa
competência, prevista expressamente no Regimento
Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Amazonas, é atribuição do:

a)
b)
c)
d)

Corregedor Regional Eleitoral.
Procurador Regional Eleitoral.
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral.
Relator do processo.

18) Os recursos administrativos e os pedidos de
reconsideração de feitos não contenciosos serão
interpostos no prazo de:

a) 3 (três) dias, contados da data da intimação pessoal do
interessado.
b) 5 (cinco) dias, contados da data ciência ao interessado.
c) 10 (dez) dias, contados da data da ciência ao
interessado.
d) 15 (quinze) dias, contados da data da intimação pessoal
do interessado.
19) Da decisão do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral,
que não admite o recurso especial caberá:

a)
b)
c)
d)

Agravo regimental.
Agravo de instrumento.
Recurso Especial.
Reclamação.

20) A alteração ou cancelamento de súmula do Tribunal
Regional Eleitoral do Amazonas dar-se-á por maioria:

a) Qualificada, presente a maioria absoluta de seus
membros.
b) Relativa, presente a maioria absoluta de seus membros.
c) Simples, presentes dois terços de seus membros.
d) Absoluta, presentes dois terços de seus membros.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Durante a realização do exame físico intra-bucal em um
paciente adulto, o cirurgião-dentista observou lesões
de cárie ativas nos dentes 16 e 35. Marque a alternativa
que apresenta a notação dentária correspondente a
estes dentes, respectivamente:

a) Primeiro pré-molar superior esquerdo e segundo molar
inferior direito.
b) Primeiro molar superior direito e segundo pré-molar
inferior esquerdo.
c) Primeiro molar superior esquerdo e primeiro pré-molar
inferior direito.
d) Segundo molar superior direito e primeiro molar inferior
esquerdo.
22) Ainstituição de métodos de higienização bucal colabora
para a manutenção de uma saúde bucal satisfatória.
Neste contexto, a realização de bochechos diários com
solução antimicrobiana por um determinado período,
consiste em um método________________ de controle
do biofilme. Assinale a alternativa que completa
corretamente a lacuna.

a) Mecânico.
b) Químico.
c) Profissional.
d) Empírico.
23) A gengiva é o periodonto de proteção que cobre
parte dos processos alveolares dos maxilares. São
características clínicas da gengiva normal, exceto:

a) Cor: vermelho escuro.
b) Textura superficial: sob a forma de pontilhado de casca
de laranja.
c) Consistência: firme, de maneira que não se solta com a
aplicação de jato de ar.
d) Posição: na cervical dos elementos dentários,
contomando-os.
Leia o caso clínico a seguir para responder as questões
numeradas de 24 a 30:

“Paciente F.L.G., 14 anos, gênero masculino, chega ao
consultório odontológico com queixa de dor ao mastigar.
Durante o exame clínico o cirurgião-dentista constata
a existência de lesão de cárie ativa nas faces distai e
oclusal do dente 15 e na mesial do dente 16.”
24) Os dentes acometidos por cáries localizam-se no
quadrante:

a) Superior esquerdo.
b) Inferior esquerdo.
c) Superior direito.
d) Inferior direito.
25) De acordo com Black (1908), o preparo cavitário
indicado para a remoção do tecido cariado do dente 15
está indicado na alternativa:

a)
b)
c)
d)

Classe
Classe
Classe
Classe

I.
II.
III.
IV.

26) O controle da umidade do campo operatório é uma
medida indispensável para o sucesso da terapia
restauradora. Para realizar o isolamento absoluto do
campo operatório, o cirurgião-dentista não precisará de:

27) Para realizar uma adequada reconstrução do contorno
interproximal através da terapia restauradora, se faz
necessário utilizar o seguinte dispositivo:

a) Matriz de poliéster.
b) Moldeira metálica.
c) Grampo n° 2.
d) Matriz metálica.
28) Considerando que a cavidade do dente 15 era profunda,
indique o material de proteção pulpar indireta que se
apresenta comercialmente sob a forma de duas pastas,
e que estaria indicado na realização do capeamento
pulpar indireto:

a) Cimento de ionômero de vidro convencional.
b) Pasta de hidróxido de cálcio.
c) Cimento de hidróxido de cálcio.
d) Cimento de óxido de zinco e eugenol.
29) Considerando que o material de escolha para restaurar
a cavidade foi o amálgama de prata, marque a alternativa
que apresenta a etapa responsável por promover uma
maior lisura da restauração antes da presa final:

a) Trituração.
b) Condensação.
c) Brunidura.
d) Escultura.
30) O instrumental utilizado para realização de escultura de
restaurações de amálgama, está indicado na alternativa:

a) Espátula Hollemback.
b) Porta-amálgama.
c) Condensador Ward.
d) Espátula n°7.
3 1 ) 0 processamento do filme radiográfico objetiva
transformar a imagem latente em imagem visível.
A substância responsável por esta “conversão” é
denominada de:

a) Fixador.
b) Revelador.
c) Água.
d) Solução de Brometo de Prata.
32) O modelo é a reprodução de uma estrutura ou superfície,
obtida com material próprio, a partir de uma impressão
negativa ou molde. O material de escolha para a
confecção de modelos de estudo, está apresentado na
alternativa:

a) Alginato.
b) Poliéter.
c) Gesso Odontológico.
d) Godiva.
33) A equipe de saúde bucal deve estar apta a realizar
o manejo adequado de crianças no consultório
odontológico. Neste contexto, marque a alternativa
correta:

a) Para a realização do tratamento odontológico não é
necessário considerar a fase de desenvolvimento em
que a criança se encontra.
b) A sedação consciente deve ser realizada em todas as
consultas, a fim de permitir um atendimento satisfatório.
c) A contenção física está estritamente contra-indicada
para crianças menores de três anos.
d) O reforço positivo é uma técnica psicológica de grande
valia no condicionamento da criança ao tratamento.

a) Pinça porta-grampo.
b) Arco de Ostby.
c) Paquímetro.
d) Lençol de borracha.
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34) O ramo da Odontologia que cuida da prevenção,
interceptação e correção das maloclusões dentárias
(irregularidades dos dentes) e das discrepâncias
esqueléticas, é denominado de:

a)
b)
c)
d)

Odontologia preventiva e social.
Prótese.
Semiologia.
Ortodontia.

35) O conjunto de medidas de controle de infecção que
devem ser adotadas de forma eficaz para a redução do
risco ocupacional e da transmissão de microrganismos
nos serviços de saúde é denominado de:

a)
b)
c)
d)

Antissepsia.
Esterilização de artigos críticos.
Medidas de precaução universais.
Imunização da equipe de saúde.

36) Os profissionais de Odontologia estão constantemente
sujeitos aos riscos ocupacionais. Marque a alternativa
que contém respectivamente, um tipo de risco físico e
uma medida para minimizar sua ocorrência:

a) Ruído proveniente da caneta de alta rotação - uso de
protetor auricular.
b) Exposição acidental ao mercúrio - uso de amalgamador
de cápsulas.
c) Realização de movimentos repetitivos - trabalho a
quatro mãos.
d) Inalação constante de gases - uso de equipamento de
proteção individual.
37) Os profissionais da área de saúde possuem um risco
elevado de aquisição de doenças infecciosas, devendo
estar devidamente imunizados. A vacina que deve ser
feita em três doses, em períodos de zero, um e seis
meses de intervalo, está indicada na alternativa:

a)
b)
c)
d)

Vacina BCG.
Vacina SRC.
Vacina contra hepatite B.
Vacina contra febre amarela.

38) O ambiente odontológico, pelas suas particularidades,
possibilita que o ar seja uma via potencial de
transmissão de microrganismos, por meio das gotículas
e dos aerossóis, que podem contaminar diretamente
ou indiretamente o profissional. Marque a alternativa
que apresenta apenas doenças transmissíveis por via
aérea:

a)
b)
c)
d)

Mononucleose, gripe e escabiose.
Doença meningocócica, tuberculose e sarampo.
Herpes simples, sarampo e hepatite A.
AIDS, mononucleose e pediculose.

39) O nervo misto responsável por grande parte da
inervação da boca e que constitui o quinto par de
nervos cranianos é o:

a)
b)
c)
d)

Nervo facial.
Nervo trigêmeo.
Nervo hipoglosso.
Nervo vestíbulo-coclear.
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a)
b)
c)
d)

Mácula.
Pápula.
Erosão.
Vesícula.

42) O trabalho a quatro mãos em Odontologia objetiva
minimizar a fadiga, aumentando a produtividade. Com
relação às posições do operador e do instrumentador
durante o atendimento odontológico, é correto afirmar:

a) A cabeça do paciente deve estar posicionada acima do
plano do coração do operador e do instrumentador.
b) Durante o trabalho sentado, as pernas devem ser
mantidas flexionadasem um ângulodeaproximadamente
90°
c) O mocho do auxiliar deve estar sempre mais baixo que
o do operador, a fim de não atrapalhar a visualização do
campo operatório.
d) A distância ideal entre os olhos do operador e o ponto
de trabalho é aquela que propicia apenas manobras
amplas de mãos e braços.
Leia o texto a seguir para responder as questões numeradas
de 43 a 46:

“Paciente H.M. N., gênero feminino, 32 anos, tabagista,
apresenta periodontite em várias regiões da boca.
Como parte do tratamento odontológico, foi indicada
a remoção cirúrgica dos dentes com mobilidade
decorrente do estágio avançado da doença.”
43) Os instrumentais utilizados durante a luxação dos
dentes do alvéolo são classificados como artigos:

a)
b)
c)
d)

Críticos.
Semi-críticos.
Não-críticos.
Acríticos.

44) Previamente ao seu uso, os artigos cirúrgicos devem
passar por um processo de destruição total de todas as
formas microbianas, denominado de:

a)
b)
c)
d)

Limpeza.
Desinfecção.
Esterilização.
Lavagem.

4 5 ) 0 fórceps n° 18 R deve ser utilizado para realizar a
luxação do elemento dental:

a)
b)
c)
d)

16.
26.
36.
46.

46) Para realizar a manobra de síntese, se faz necessário
utilizar:

40) A mastigação é um processo que objetiva reduzir o
tamanho das partículas do alimento a fim de facilitar a
digestão. Muitos músculos são envolvidos nesta ação,
com exceção do:

a)
b)
c)
d)

41) Os
processos
patológicos
básicos
aparecem
clinicamente, por variadas alterações morfológicas,
na pele ou mucosa bucal, e são denominadas lesões
fundamentais ou elementares. A lesão representada
por perda parcial do epitélio, sem exposição do tecido
conjuntivo subjacente é denominada de:

a)
b)
c)
d)

Pinça hemostática e pinça Palmer.
Porta-agulha e fio de sutura.
Espátula n° 7 e cinzel.
Sugador e lima para osso.

Esternocleidomastoideo.
Masseter.
Pterigóideo mediai.
Temporal.
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47) O Código de Ética Odontológica regula os direitos e
deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e
auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam atividades
na área da Odontologia, em âmbito público e/ou
privado, com a obrigação de inscrição nos Conselhos
de Odontologia, segundo suas atribuições específicas.
Segundo este Código, constitui um direito fundamental
dos Técnicos em Saúde Bucal, apenas:

a) Executar, sob a supervisão do cirurgião-dentista, os
procedimentos constantes na Lei n° 11.889/2008 e nas
Resoluções do Conselho Federal.
b) Manter seus dados cadastrais atualizados junto ao
Conselho Regional.
c) Manter regularizadas suas obrigações financeiras junto
ao Conselho Regional.
d) Promover a saúde coletiva no desempenho de suas
funções, cargos e cidadania, independentemente de
exercer a profissão no setor público ou privado.
48) Durante uma visita domiciliar, a Equipe de Saúde Bucal
examinou um paciente que apresentava o seguinte
quadro clínico: inúmeras lesões de cárie ativas e
cavitadas, cálculo dental nos quatro quadrantes e
presença de oito restaurações insatisfatórias no
quesito adaptação marginal. Diante desse quadro, a
medida inicial mais indicada para melhorar a saúde
bucal do paciente está descrita na alternativa:

a) Educação em saúde bucal, sob a forma de palestra.
b) Aplicação tópica de flúor profissional.
c) Adequação do meio bucal.
d) Restaurações em resina composta.
49) O índice de Ataque de Cárie amplamente utilizado
em levantamentos epidemiológicos de saúde bucal é
conhecido como:

a)
b)
c)
d)

CPO-D.
IHOS.
IPC.
ISG.

54) É necessário, para realizar qualquer intervenção nos
dentes, possuir o conhecimento de sua anatomia
(coroa e raízes). Neste contexto, é conhecido que os
molares superiores apresentam na maioria das vezes:

a) Uma raiz.
b) Duas raízes.
c) Três raízes.
d) Quatro raízes.
55) Consistem em instrumentais utilizados em Endodontia,
na realização do preparo dos terços cervical e médio
dos canais radiculares, apenas:

a) Brocas de Gattes Glidden.
b) Limas Hedstroem.
c) Sistema Protaper.
d) Cones de Guta-percha.
56) Em Odontologia é necessário que a equipe auxiliar saiba
reconhecer os instrumentais e a sua aplicação clínica.
Neste contexto, indique a alternativa que correlaciona
corretamente o instrumental a sua especialidade:

a) Lima para osso - Endodontia.
b) Porta-amálgama - Periodontia.
c) Pinça P a lm e r-Ortodontia.
d) Porta-matriz Tofflemaire - Dentística.

a) Escova de Robinson.
b) Ponta diamantada cônica.
c) Pedra Arkansas.
d) Seringa Centrix.
58) As resinas compostas são os materiais de escolha em
diversas situações clínicas da Odontologia. Consiste
em uma desvantagem deste material, apenas:

a) Dentifrício fluoretado.
b) Flúor gel.
c) Verniz fluoretado.
d) EDTA.
51) “Compreende ações que objetivam a apropriação
do conhecimento sobre o processo saúde-doença,
incluindo fatores de risco e de proteção à saúde bucal,
possibilitando ao usuário mudar hábitos e apoiando-o na
conquista de sua autonomia.” A definição apresentada
no texto se refere a (aos):

a) Níveis de prevenção.
b) Recuperação da saúde.
c) Prevenção das doenças bucais.
d) Educação em saúde.
Analise a situação a seguir para responder as questões
numeradas de 52 a 55:

“Ao realizar o preparo cavitário do dente 26 com
instrumento rotatório, o cirurgião-dentista expôs
acidentalmente a polpa.”
52) A broca ideal para a remoção de tecido cariado em
baixa rotação está indicada na alternativa:

diamantada cilíndrica.
carbide cônica.
diamantada cone invertido.
carbide esférica.

a) Pulpectomia.
b) Capeamento pulpar direto.
c) Tratamento endodôntico.
d) Restauração convencional direta.

57) A profilaxia profissional é um procedimento preventivo
que visa a remoção do biofilme dental. Marque a
alternativa que apresenta o instrumento rotatório
utilizado para esta finalidade:

50) “O ________________
é um material de alta
concentração de fluoreto, que se adere à superfície
dentária, permitindo uma lenta e gradativa liberação de
flúor para o esmalte dental.” Assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna.

a) Broca
b) Broca
c) Broca
d) Broca

53) Considerando que o meio estava asséptico, indique a
alternativa que apresenta o tratamento conservador da
polpa indicado para este caso:

a) Contração de polimerização.
b) Propriedades anti-estéticas.
c) Liberação de mercúrio.
d) Alta corrosão.
59) Os cimentos de ionômero de vidro são materiais
compostos por partículas inorgânicas de vidro
dispersas numa matriz insolúvel de hidrogel. Antes de
seu emprego clínico, é necessário realizar a limpeza da
cavidade com:

a) Ácido fosfórico.
b) Ácido poliacrílico.
c) Ácido fluorídrico.
d) Ácido tartárico.
60) A equipe auxiliar deve estar devidamente capacitada
para realizar a higienização e conservação dos
equipamentos e instrumentais odontológicos. Neste
contexto, assinale a alternativa que apresenta o
procedimento diário que visa aumentar a vida útil dos
rolamentos das peças de mão:

a) Esterilização.
b) Desinfecção.
c) Lubrificação.
d) Manutenção.
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