CONCURSO PÚBLICO
de Provas e Títulos para provimento de
cargos de TÉCNICOADMINISTRATIVOS em Educação
Edital nº 11/2014

ODONTÓLOGO
Código 411

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA.
2 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA:
 confira seu nome, número de inscrição e o cargo;
 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
3 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
 use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta
solicitada em cada questão;
 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será computada
se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões
rasuradas.
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Resposta da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.
ATENÇÃO - Nos termos do Edital nº 11/2014 - Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de
realização das provas (subitem 9.10). As instruções constantes nos Cadernos de Questões e na Folha de
Respostas da prova OBJETIVA [...] bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep [...]
deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato (subitem 9.11). O candidato somente
poderá se retirar do recinto de aplicação de prova após decorridos 60 (sessenta) minutos do início da mesma
(subitem 9.13). Ao terminar a Prova OBJETIVA, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Provas e o
Cartão de Respostas, devidamente assinados nos locais apropriados (subitem 9.18).
PROVAS – Serão disponibilizadas após sua aplicação no site www.gestaodeconcursos.com.br
GABARITOS – Serão disponibilizados no dia 31/03/2014 no site www.gestaodeconcursos.com.br a
partir das 16h.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS
Data: ____/____/______

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno
contém, ao todo, 40 (quarenta) questões objetivas  cada
uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas:
10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões
de Legislação e 20 (vinte) questões de Conhecimentos
Específicos, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador
de provas para que ele tome as providências necessárias.
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá
qualquer reclamação ou recurso posteriores.
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Língua Portuguesa
INSTRUÇÃO - Leia os textos 1 e 2 e, com base neles, responda às questões 1 a 9.
TEXTO 1

LEVANTE A CABEÇA
E OLHE PARA A FRENTE.
É de pessoas com atitude que o Brasil precisa.
Leia e veja como este texto tem muito a ver com os dias de hoje.

A FÁBULA DO VENDEDOR DE CACHORROS-QUENTES.
Era uma vez um homem que vivia na beira de uma estrada vendendo cachorroquente. Ele não tinha rádio, TV e nem lia Jornal. Preocupava-se apenas em produzir e
vender bons cachorros-quentes. Prezava muito a qualidade do pão, da salsicha e do
atendimento ao seu cliente.
Ele também sabia divulgar como ninguém seu produto: colocava cartazes pela
estrada, oferecia em voz alta e o povo comprava.
Usava o melhor pão e a melhor salsicha. O negócio, como não podia ser diferente,
prosperava. Tanto que ele conseguiu mandar seu filho estudar na melhor faculdade do país.
Um dia, seu filho já formado voltou para casa. E falou ao pai:
– Pai, você não ouve rádio, não vê TV, não lê os Jornais? A situação é crítica, o país
vai quebrar.
Depois de ouvir isso, o homem pensou: “Meu filho estudou fora, lê jornais e vê TV.
Deve estar com a razão”.
E com medo, procurou um fornecedor mais barato para o pão e as salsichas. Pra
economizar, parou de fazer seus cartazes de propaganda que espalhava pela estrada.
Abatido pela notícia da crise já não oferecia seu produto em alta voz.
As vendas, é claro, despencaram até o negócio quebrar.
Então o pai muito triste, falou para o filho:
– Você estava certo filho, estamos no pior momento de todos os tempos.
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TEXTO 2

O caldo-de-cana e a crise
Parece que a atual crise econômica tem mesmo proporções maiores do que as
que presenciei nestes quarenta e tantos anos de profissão. Por força do ofício, leio mais
jornais e revistas do que gostaria. E isso me afasta da leitura prazerosa dos livros
empilhados sobre o criado-mudo, que visito à noite, antes de dormir. Lê-los é um ótimo
remédio contra os infortúnios dos noticiários e da vida.
O último destes encontros, por sinal, foi com Ostra Feliz Não Faz Pérola, do
amigo querido Rubem Alves. Imperdível. Nele li um texto que me lembrou de uma
historinha que conheço há muito tempo. Tempos, talvez, de outra crise econômica “de
proporções inéditas”. A história é a seguinte. Um pequeno sitiante resolveu melhorar seu
orçamento vendendo caldo-de-cana na beira da estrada. O negócio prosperou, e ele foi
incrementando seu modesto empreendimento. Colocou mesas e cadeiras à sombra de
frondosas árvores, passou a fritar pastéis, ampliou a capacidade de atendimento, investiu
em placas de sinalização, contratou funcionários.
O negócio ia muito bem até que o filho, que saíra da roça para estudar economia,
foi visitá-lo. Percebendo a alienação do pai diante da crise que o país atravessava, deulhe uma tremenda bronca. Não era hora de investir, porque as bolsas, as montadoras, os
bancos, os fundos de investimento…
Desenxavido, o pequeno comerciante deu razão ao filho. Afinal de contas, ele
tinha estudado, lia jornais, era o orgulho da família. Tratou de tomar as providências que a
crise exigia. Retirou as placas da estrada, dispensou os ajudantes, recolheu mesas e
cadeiras e ficou esperando a tormenta passar. E não deu outra: os clientes não
apareceram mais. O sitiante então concluiu que de fato havia uma baita crise no país.
A moral dessa história é um ditado popular: a chuva molha mais quem está
parado do que quem está correndo.
Nós, por aqui, trataremos de apertar o passo.
ANDREATO, Elifas. O caldo de cana e a crise. In: ANDREATO, Elifas e ROCHA, João.
BRASIL: Almanaque de Cultura Popular. Rio de Janeiro: Ediouro, 2009, nº 118, fev. 2009, p.4.
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Questão 1
Nos textos 1 e 2,
I. estão presentes, respectivamente, a voz da agência, IDV, que tornou pública a
história e a voz do narrador em primeira pessoa.
II. veicula-se a ideia de que é importante ter acesso a noticiários do rádio, da TV e dos
jornais.
III. verifica-se que situação narrada está relacionada com o conhecido dito popular de
que a propaganda é a alma do negócio.
IV. ilustra-se o fato de que, em tempos de crise, é importante que as pessoas tenham
coragem para superar fases difíceis.
V. argumenta-se que um negócio pode continuar a prosperar, mesmo quando deixa de
ser anunciado.
São CORRETAS as afirmativas
A) I e II apenas.
B) III e V apenas.
C) I, III e IV apenas.
D) II, IV e V apenas.

Questão 2
Considerando os gêneros e as tipologias desses textos, verifica-se que
A) o texto 2 é opinativo, nele se admite a existência de uma crise, enquanto que, na
campanha publicitária (texto 1), isso não está explícito.
B) o texto 2 é predominantemente narrativo, enquanto no texto 1 predominam os modos
de descritivo e expositivo de composição textual.
C) o tom moralista que prevalece no texto 1 inexiste no texto 2, já que, neste, é nítida a
intenção de noticiar um fato colocado em evidência.
D) o foco do texto 1 e do texto 2 concentra-se em uma tese a ser defendida e, para isso,
ambos serviram-se de um exemplo ilustrativo semelhante.
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Questão 3
Contribuíram para a falência dos comerciantes (o vendedor de cachorro-quente e o de
caldo de cana), EXCETO:
A)

A interrupção de investimento no próprio negócio para esperar a crise passar.

B)

A suspensão dos cartazes e das placas de propaganda colocados na estrada.

C)

O abastecimento da matéria-prima para fazer as receitas de suas mercadorias.

D)

O estado de espírito deles, ao se deixarem abater com a notícia dada pelo filho.

Questão 4
A moral da história comum ao texto 1 e ao 2 é
A) A prosperidade depende do nível de escolaridade dos empresários.
B) O marketing é fundamental para o sucesso de um empreendimento.
C) O trabalho conduz à prosperidade, ainda que em tempos de crise.
D) Os pais devem se esforçar para dar uma boa educação a seus filhos.

Questão 5
A crítica veiculada nos textos remete
I. à mídia, que divulga os fatos de modo sensacionalista.
II. aos conhecimentos acadêmicos que desconsideram a prática e a experiência
acumulada.
III. ao relacionamento entre pais e filhos, pautado na falta de diálogo.
São CORRETAS as afirmativas
A) I e II apenas.
B) II e III apenas.
C) I e III apenas.
D) I, II e III.
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Questão 6
Nos trechos a seguir, extraídos do texto 1 e do texto 2, há termos do registro informal,
evidenciando a presença de linguagem coloquial, EXCETO em
A) “O negócio, como não podia ser diferente, prosperava.”
B) “Pra economizar, parou de fazer seus cartazes.”
C) “E não deu outra: os clientes não apareceram mais.”
D) “O sitiante então concluiu que de fato havia uma baita crise no país.”

Questão 7
Assinale a alternativa em que o termo destacado remete a um termo sem referência
explícita, anteriormente, no texto 2.
A) “a chuva molha mais quem está parado”
B) “deu-lhe uma tremenda bronca.”
C) “o pequeno comerciante deu razão”
D) “ele tinha estudado [...] era o orgulho da família”.

Questão 8
De acordo com o texto 2, os dois termos, no contexto, referem-se entre si, mantêm uma
correspondência referencial em
A) “livros [que] visito à noite” (1º. parágrafo) e “encontros” (2º. parágrafo).
B) “negócio” (2º parágrafo) e “fundos de investimento” (3º parágrafo).
C) “ajudantes” (4º. parágrafo) e “clientes” (4º. parágrafo).
D) “desenxavido” (4º. parágrafo) e “filho” (4º. parágrafo).

Questão 9
Os termos destacados nos enunciados do texto 1 exercem a função sintática de objeto
direto, EXCETO em
A) Preocupava-se apenas em produzir e vender bons cachorros-quentes.
B) Ele também sabia divulgar como ninguém seu produto [...]
C) A situação é crítica, o país vai quebrar. Depois de ouvir isso, o homem pensou [...]
D) Você estava certo filho, estamos no pior momento de todos os tempos.
7

Questão 10
Leia este texto.

Disponível em: <http://nanypimentel.wordpress.com/page/2/>
Acesso em: 18 fev.2014.

Esse anúncio foi produzido para comemorar o Dia Mundial da Propaganda.
Empregaram-se no modo imperativo os seguintes verbos:
A) investir e ver.
B) ser e aparecer.
C) esconder e ter.
D) enfrentar e anunciar.
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Legislação
Questão 11
Em relação ao salário mínimo, a Constituição da República NÃO prevê que
A) seja fixado em lei.
B) seja capaz de atender as necessidades vitais básicas do trabalhador.
C) seja reajustado periodicamente mediante vinculação ao índice oficial de inflação.
D) seja nacionalmente unificado.

Questão 12
Pedro, que é servidor público estadual efetivo e estável, elege-se prefeito do município X.
Na hipótese, é CORRETO afirmar que ele
A) terá que pedir exoneração do cargo para exercer o mandato.
B) poderá exercer o cargo e o mandato desde que haja compatibilidade horária.
C) ficará afastado do cargo, para exercer o mandato, sendo lhe facultado optar pela
remuneração daquele.
D) será demitido do cargo.

Questão 13
Com a assinatura de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados, é apresentado Projeto
de Emenda à Constituição da República vedando a reeleição do Presidente da República
para mandato consecutivo.
Na hipótese, é CORRETO afirmar que o Projeto de Emenda:
A) não poderá ser objeto de deliberação em razão da matéria.
B) dependeria do quórum de 1/3 dos membros de cada Casa do Congresso para ser
apresentado.
C) poderá ser aprovado se obtiver 3/5 dos votos dos membros da cada Casa do
Congresso.
D) só poderia ter sido apresentado pelo Presidente da República.
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Questão 14
Considerando a Lei nº 11.091/2005, que dispõe sobre o Plano de Carreiras dos cargos
Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino
vinculadas ao Ministério da Educação, relacione as duas colunas.
COLUNA I

COLUNA II

1. Conjunto de princípios, diretrizes e normas que
regulam o desenvolvimento profissional dos
servidores titulares de cargos que integram
determinada carreira, constituindo-se em
instrumento de gestão do órgão ou entidade.

( ) Cargo

2. Conjunto de atribuições e responsabilidades
previstas na estrutura organizacional que são
cometidas a um servidor.

( ) Plano de Carreira

3. Área específica de atuação do servidor
integrada
por
atividades
afins
ou
complementares, organizada a partir das
necessidades institucionais e que orienta a
política de desenvolvimento de pessoal.

( ) Ambiente Organizacional

Baseando-se na disciplina da referida Lei, a adequada correlação entre as duas colunas
fica assim estabelecida:
A) 1 2 3.
B) 1 3 2.
C) 2 3 1.
D) 2 1 3.

Questão 15
Segundo o que dispõe o Plano de Carreiras dos cargos Técnico-Administrativos em
Educação no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da
Educação, a progressão por mérito profissional dá-se:
A) Pela nomeação do servidor para função gratificada ou cargo comissionado de direção
ou chefia.
B) Pela mudança de nível de capacitação no mesmo cargo e nível de classificação,
decorrente da obtenção pelo servidor da adequada certificação no programa de
capacitação, respeitado o interstício legal.
C) Pela mudança de cargo integrante do referido plano de carreira, mediante aprovação
em concurso interno de provas e títulos.
D) Pela mudança para o padrão e vencimento imediatamente superior a cada dois anos
de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de
avaliação de desempenho.
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Questão 16
Segundo o que dispõe o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal, sobre as Comissões de Ética, é INCORRETO afirmar que
A) devem ser criadas em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e
Indireta autárquica e fundacional ou em qualquer órgão ou entidade que exerça
atribuições delegadas pelo Poder Público.
B) têm poderes de investigação e de instrução de processos administrativos não
podendo, todavia, aplicar pena.
C) lhes incumbe fornecer, aos organismos encarregados da execução do quadro de
carreira dos servidores, o registro de sua conduta ética para fins de fundamentação
do desenvolvimento na carreira e demais procedimentos relativos à carreira do
servidor público.
D) se encarregam de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no
tratamento com as pessoas e o patrimônio público.

Questão 17
Considere as afirmativas sobre a ética profissional do servidor público.
I. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na
vida particular de cada servidor público.
II. O servidor não poder emitir ou falsear a verdade, salvo quando necessário à defesa
do interesse superior do Estado e da Administração Pública.
III. É vedado ao servidor público demonstrar solidariedade a colegas hierarquicamente
superiores ou inferiores que tenham praticado infrações contra a ética profissional.
Conforme o que dispõe o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo, estão CORRETAS:
A) I apenas.
B) I e II apenas.
C) II e III apenas.
D) I, II e III.
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Questão 18
Antônio, brasileiro de 38 anos, teve seus direitos políticos suspensos. Entre as hipóteses
que podem ter determinado a referida suspensão, não se inclui a de:
A) condenação criminal transitada em julgado.
B) decisão definitiva do Conselho de Segurança Nacional.
C) incapacidade civil absoluta.
D) improbidade administrativa.

Questão 19
Servidor público da União, efetivo e estável, Jorge foi demitido do cargo mediante
condenação em processo administrativo pela prática de falta grave. Inconformado, Jorge
ajuíza ação judicial e obtém decisão definitiva do Poder Judiciário que anula a demissão e
determina o seu retorno ao cargo anteriormente ocupado.
Na hipótese, o retorno de Jorge ao referido cargo dar-se-á por
A) nomeação.
B) reintegração
C) recondução
D) aproveitamento.

Questão 20
Considere as seguintes afirmativas sobre o Regime Jurídico Único do servidor público
federal.
I. Servidor público é a pessoa que ocupa cargo público.
II. O regime jurídico único instituído pela Lei nº 8112/90 abrange os servidores da
União, das autarquias e fundações federais, bem como das empresas públicas e
sociedades de economia mista da União.
III. Os cargos públicos são de provimento efetivo ou em comissão.
Tendo em vista o que dispõe a referida Lei nº 8112/90, que institui o regime jurídico único
dos servidores públicos federais, estão CORRETAS:
A) II apenas.
B) I e II apenas.
C) I e III apenas.
D) I, II e III.
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Conhecimentos Específicos
Questão 21
Sobre gengivite ulcerativa necrosante , assinale a afirmativa INCORRETA.
A) É uma infecção gengival aguda.
B) Caracteriza-se por apresentar sintomatologia dolorosa.
C) Apresenta necrose da gengiva interdental e sangramento gengival.
D) É altamente contagiosa.

Questão 22
Sobre terapêutica medicamentosa em odontologia, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Os efeitos secundários dos fármacos são aqueles que ocorrem simultaneamente ao
efeito principal, decorrentes da ação farmacológica da droga em outros sítios do
organismo.
B) Após serem absorvidos, distribuídos e biotransformados pelo organismo, os fármacos
são excretados exclusivamente pelas fezes e urina.
C) A idade é um fator que deve ser levado em conta ao se prescrever um fármaco de
eliminação por via renal, pois nos idosos, a eliminação através da urina pode estar
alterada, por apresentar uma função renal diminuída.
D) A hipersensibilidade aos fármacos é um problema sério e altamente incidente.

Questão 23
Analise as afirmativas sobre as propriedades de um irrigante ideal para o tratamento de
canais radiculares e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.
(

) O irrigante deve ser um desinfetante altamente eficaz.

(

) O irrigante não deve ser localmente tóxico e/ou alergênico.

(

) O irrigante não deve diferenciar tecidos do hospedeiro necrótico e vitais.

(

) O irrigante deve manter sua efetividade no tecido dentário duro mesmo quando
misturado com outros irrigantes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V F V F.
B) F V V V.
C) V V F V.
D) F V V F.
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Questão 24
Sobre anestésicos locais, assinale a alternativa CORRETA.
A) Todos os anestésicos locais injetáveis clinicamente eficazes apresentam algum grau
de atividade vasodilatadora.
B) Os anestésicos locais agem provocando uma redução acentuada da condutância de
potássio (K+) através da membrana nervosa.
C) A maioria das soluções de anestésicos locais são preparadas comercialmente sem
um vasoconstritor com um pH abaixo de 5.0.
D) A adição de um vasoconstritor à prilocaína aumenta significativamente a duração do
controle da dor.

Questão 25
Com relação à confecção de próteses totais, assinale a alternativa CORRETA.
A) Antes da confecção de próteses totais, o dentista deve fazer um criterioso exame
clínico. Entretanto, não é necessário o exame radiográfico, uma vez que se trata de
boca desdentada.
B) A presença de lesões na região perioral, como rachaduras, fissuras nas comissuras
labiais e ulcerações, pode ser manifestação de alterações sistêmicas, como
deficiência de vitaminas B e C ou neoplasias.
C) A hiperplasia fibrosa inflamatória, também conhecida como epúlide fissurada,
provocada pela compressão ou pressão negativa (câmara de vácuo) das próteses,
muitas vezes, leva o paciente a procurar o cirurgião-dentista por apresentar
sintomatologia dolorosa.
D) Os materiais borrachóides são os mais indicados para moldagens anatômicas ao se
confeccionar próteses totais, por serem esses materiais de baixo custo e fáceis de
serem manuseados.
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Questão 26
O conhecimento das relações intermaxilares é de grande importância para a reabilitação
protética, pois vai determinar uma perfeita harmonia facial na reconstituição do terço
inferior da face.
A esse respeito, assinale a alternativa INCORRETA.
A) A dimensão vertical é a relação espacial da mandíbula em relação à maxila no plano
vertical, que corresponde ao espaço intermaxilar natural, sendo uma posição
conveniente da mandíbula relacionada à altura do terço inferior da face.
B) A DVR (Dimensão Vertical de Repouso) é o registro da posição quando os músculos
elevadores e abaixadores da mandíbula estão em equilíbrio, sendo, portanto, uma
posição muscular, mas depende da presença dos dentes.
C) A diminuição da distância interoclusal, isto é, quando o espaço funcional livre é
diminuído, pode acarretar danos à Articulação Têmporo Mandibular (ATM), cansaço
muscular, fonética inadequada, dificuldade no selamento dos lábios e deglutição
deficiente.
D) A relação cêntrica é a relação da mandíbula com a maxila quando o conjunto
côndilodisco está na posição mais anterior e superior, contra a parede posterior da
eminência articular, devendo ser essa a posição utilizada para a confecção das
próteses totais removíveis.

Questão 27
A disseminação do Vírus Herpes Simples (HSVs) pode ocorrer a partir de indivíduos
previamente infectados. Embora a relação entre a frequência da disseminação, a taxa
viral e a real transmissão seja desconhecida, o cirurgião dentista tem papel fundamental
no controle dessa infecção, assim como de outras.
Dentre as afirmativas a seguir, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) As infecções pelos Vírus Herpes Simples (HSVs) representam erupções vesiculares
comuns da pele e da mucosa e podem ocorrer na forma primária, que é sistêmica, e
na forma secundária, que é localizada.
B) Tanto a forma primária, quanto a secundária são autolimitantes, mas as recorrências
das formas secundárias são comuns, porque o vírus pode ficar aprisionado dentro do
tecido ganglionar em estado latente.
C) Durante o período de latência, há produção de infecção viral. O vírus pode ser
detectado na corrente sanguínea, há expressão do antígeno de histocompatibilidade
maior (MHC) e há ativação das células T.
D) Um hospedeiro imunocomprometido pode desenvolver a forma secundária da doença
de forma grave.

15

Questão 28
Sobre margens de preparos cavitários, analise as afirmativas e assinale com V para as
verdadeiras e F para as falsas.
(

) O cirurgião dentista deve estar atento para respeitar o espaço entre a crista
alveolar e a estrutura dental sadia dos preparos protéticos de cada pessoa, que
deve ter, no mínimo, 1 milímetro.

(

) O ideal periodontal seria que as margens protéticas de um preparo se
localizassem fora do contato com a gengiva.

(

) Na presença de restaurações subgengivais, a raspagem e o polimento de rotina
são suficientes apenas para evitar a disseminação da placa apicalmente.

(

) A inspeção visual e a sondagem de uma perfeita adaptação marginal de
restaurações têm boa precisão e são suficientes para atestar a justeza da
adaptação marginal de restaurações.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V F F V.
B) F V F V.
C) V F V F.
D) F V V F.

Questão 29
Uma das vantagens apresentadas pelas resinas compostas é sua capacidade estética.
Elas são apresentadas em diversas cores e vêm classificadas, para facilitar a seleção da
cor. A maioria segue o padrão estabelecido pela escala produzida pela companhia Vita,
que se baseia no matiz e no croma.
Em relação à classificação das resinas quanto a cor, assinale a afirmativa CORRETA.
A) Matiz é a intensidade, o grau de saturação da cor. São os números após as letras.
Ex.: A1, A2, A3, A3,5.
B) Croma é a intensidade, o grau de saturação da cor. São os números após as letras.
Ex.: A1, A2, A3, A3,5.
C) Matiz é a luminosidade da cor. A quantidade de claro ou escuro da cor.
D) Croma é o nome da cor. Ex. Amarelo, Laranja, amarelo/cinza, laranja/cinza.
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Questão 30
Desde quando Buonocore (1955) apresentou a técnica do condicionamento ácido, os
adesivos dentários passaram por várias formulações e classificações. Atualmente,
contamos com um tipo de adesivo dentário denominado adesivo autocondicionante.
Em relação a esses adesivos, assinale a afirmativa CORRETA.
A) Os adesivos autocondicionantes não têm ácido em sua formulação.
B) Para sua melhor atuação, os adesivos autocondicionantes precisam ser aplicados
sobre a dentina e esmalte totalmente secos.
C) Os adesivos autocondicionantes de 2 passos podem conter ácido no Primer.
D) Os adesivos autocondicionantes contêm ácido em sua formulação.

Questão 31
Sobre o Sistema Incremental, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) O Sistema Incremental foi trazido dos Estados Unidos para o Brasil e logo se firmou
como a metodologia de atendimento odontológico a escolares.
B) O Sistema Incremental tinha uma estrutura clássica, fundamentada em um programa
preventivo destinado a controlar a incidência dos problemas e uma ação vertical por
meio de um programa curativo, solucionando os problemas prevalentes.
C) Esse programa foi considerado um sucesso, pois conseguiu proporcionar os
resultados que o País esperava.
D) A prioridade conferida para as ações curativas na dentição permanente das crianças
não conseguiu diminuir a prevalência de cárie.

Questão 32
Sobre fluorose dentária, assinale a alternativa INCORRETA.
A) A fluorose dentária origina-se da exposição do germe dentário, durante seu processo
de desenvolvimento pré-eruptivo, a altas concentrações do íon flúor causando um
distúrbio na formação do esmalte dentário.
B) O período crítico de exposição a doses excessivas de flúor para as duas dentições
começa na vida intrauterina e vai até os 12 anos de idade.
C) A fluorose pode se manifestar também nos ossos (fluorose esquelética),
apresentando-se como uma osteosclerose generalizada e pode ser caracterizada por
queixas de dores articulares, musculares e lombares.
D) A bilateralidade e a simetria são dois aspectos importantes a serem observados
durante o diagnóstico diferencial entre fluorose e outras alterações do esmalte dental.
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Questão 33
Comparando pessoas com periodontite, fumantes e não fumantes, é INCORRETO afirmar
que os fumantes têm
A) mais perda de inserção e mais retração gengival.
B) mais perda dentária.
C) mais gengivite e sangramento à sondagem.
D) mais dentes com envolvimento de furca.

Questão 34
Sobre o processo de formação e progressão da lesão de cárie, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) A cárie dentária é uma doença multifatorial, dependente do biofilme, que é essencial
para o seu desenvolvimento.
B) Qualquer superfície dentária sobre a qual ocorre estagnação de biofilme por um
período prolongado de tempo sofre perda de minerais.
C) Após 14 dias, a perda de minerais pode ser detectada visualmente por secagem a ar
e, após cerca de 21 a 28 dias, pode ser visível a mancha branca no esmalte sem
secagem.
D) A lesão de mancha branca mais avançada no esmalte é caracterizada por um corpo
mais poroso e uma camada superficial menos mineralizada.

Questão 35
Sobre os selantes de cicatrículas e fissuras, assinale a alternativa CORRETA.
A) São materiais adesivos ou não, usados como uma barreira contra o acúmulo e
maturação do biofilme.
B) Quando utilizados sobre lesões ativas em esmalte, os selantes não conseguem
paralisar a progressão do processo carioso.
C) Selantes ionoméricos são tão efetivos quanto os selantes resinosos no controle da
cárie oclusal.
D) Os selantes resinosos devem ser aplicados preferencialmente sob isolamento relativo.
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Questão 36
Sobre a interpretação radiográfica da face, analise as afirmativas e assinale V para as
verdadeiras e F para as falsas.
(

) O maior número de estruturas anatômicas aparece nas radiografias da mandíbula.

(

) O conduto incisivo, através do qual passam os nervos nasopalatinos e o ramo
anterior dos vasos palatinos descendentes, nem sempre é observado na
radiografia.

(

) A distância entre as fossas nasais e as raízes dos dentes anteriores não varia
muito nas radiografias de paciente para paciente.

(

) A hipercementose é observada na radiografia como um alargamento bulboso
contornado por um espaço contínuo do ligamento periodontal e uma lâmina dura
normal sem interrupções.

Assinale a sequência CORRETA.
A) F V V F.
B) V V V F.
C) F V F V.
D) F F F V.

Questão 37
Sobre a realização de um preparo cavitário em um dente com lesão extensa e profunda,
analise as alternativas e assinale a INCORRETA.
A) Quando da remoção da dentina cariada, devemos nos guiar principalmente pela
alteração da cor do substrato dentinário, pois esse é o melhor parâmetro para orientar
a remoção do tecido cariado.
B) Ao adotar a consistência como guia, é possível remover a maior parte do tecido
cariado irremediavelmente alterado, com mínimo risco de remoção de estrutura hígida.
C) A manutenção de dentina amolecida, associada ao selamento temporário da cavidade
por meio de um tratamento expectante, ou mesmo associada a uma restauração
adesiva definitiva, é biologicamente preferível do que arriscar uma exposição pulpar,
na tentativa de remover todo o tecido cariado.
D) É possível manter o tecido cariado no fundo da cavidade, desde que as paredes
circundantes estejam perfeitamente seladas pela restauração, evitando, assim, o
afluxo de nutrientes que possam alimentar o metabolismo bacteriano.
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Questão 38
Com relação aos preparos cavitários para restaurações com amálgama, assinale a
afirmativa INCORRETA.
A) Cavidades de classe I, com paredes paralelas e profundidade igual ou maior que o
istmo vestibulolingual, são consideradas autorretentivas e não necessitam de
quaisquer outras formas de retenções adicionais.
B) Nas cavidades de classe I mais largas que profundas, o preparo cavitário deve ter
paredes convergentes e essa convergência deve ser obtida às expensas das paredes
mesial e distal.
C) Numa cavidade de classe II composta, é fundamental que as paredes de esmalte
recebam acabamento com instrumentos manuais.
D) O ângulo cavosuperficial dos preparos de cavidades para restauração de amálgama
deve ser tão próximo quanto possível de 90º.

Questão 39
Sobre as funções do uso do isolamento absoluto do campo operatório, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) Permite um ótimo controle da contaminação e da umidade, cuidado essencial para
melhorar o desempenho dos materiais restauradores.
B) Oferece melhor visibilidade e acesso ao profissional,
procedimentos sejam realizados com mais precisão.

permitindo

que

os

C) Protege o paciente frente à deglutição e à aspiração acidental de objetos e resíduos.
D) Apesar de apresentar muitos benefícios, é um desperdício do valioso tempo clínico.
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Questão 40
As resinas compostas ou compósitos, como o próprio nome indica, são materiais
formados por vários componentes.
A esse respeito, assinale a alternativa INCORRETA.
A) A matriz orgânica é geralmente um dimetracrilato, como o Bis-GMA ou o UDMA,
associado a outros monômeros de menor peso molecular, como o TEGDMA,
necessários para regular a viscosidade do material.
B) A carga orgânica é formada por partículas de vidro, quartzo e ou sílica, presentes em
diferentes formas, tamanhos e quantidades e estão relacionadas às propriedades
finais do material.
C) Durante a reação de polimerização, a matriz orgânica das resinas compostas é a
parte quimicamente ativa do material, responsável por sua transformação de uma
massa plástica em um sólido rígido.
D) Para diminuir a viscosidade do material, os fabricantes aumentam a quantidade de
carga, o que aumenta também a contração de polimerização.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

