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a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa
época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse
objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência
supera a ficção.

LÍNGUA PORTUGUESA

Quando a ciência supera a ficção

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml o.

Marcelo Gleiser

QUESTÃO 01

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após
passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço
a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a
sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma
mensagem para a central de controle vinculada à missão:
“Olá, mundo!”
Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu
alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo
correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda
Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície
do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por
humanos num cometa.
O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a
gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros
de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma
combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo
para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro
do que pousar na Lua.
Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto
ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante,
como os leitores que viram o filme Armageddon devem se
lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol,
sua superfície vai esquentando e seu material começa a
sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que,
como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção
do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.
Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material
que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás.
Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos
variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de
diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória
da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também
estudar a nossa origem.
A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos
científicos, mandará imagens da superfície do cometa
e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição
química da superfície do cometa, buscando, em particular,
por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm
abaixo da superfície para coletar amostras do solo.
Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda
estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra.
Imagine pilotar um robô a essa distância...
Existem dois mistérios profundamente interligados com
cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da
vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da
água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram
aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do
Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e
esses estudos serão úteis para elucidar a questão.
Também sabemos que cometas têm matéria orgânica,
isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos.
Será interessante verificar se o cometa 67P/ChuryamovGerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são
como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram
aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

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

A expressão destacada que NÃO constitui locução
verbal se encontra em
“Philae terá que usar uma combinação...”
“...uma sonda criada por nós pode pousar...”
“...e seu material começa a sublimar.”
“Imagine pilotar um robô a essa distância...”
“...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa cuja expressão destacada
indica o modo da ação verbal.
(A)
“O pouso em si será incrivelmente difícil...”
(B)
“...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
(C)
“...é praticamente nula.”
(D)
“Isso tudo será feito remotamente...”
(E)
“Existem dois mistérios profundamente interligados...”
QUESTÃO 03

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

“...à medida que o cometa vai se aproximando do
Sol, sua superfície vai esquentando...”
A expressão destacada estabelece, no contexto,
relação semântica de
comparação.
proporção.
condição.
modo.
consecução.

QUESTÃO 04

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

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a
gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”
Todas as expressões a seguir podem ocupar o
espaço da expressão em destaque, EXCETO
visto que.
como.
porquanto.
uma vez que.
dado que.

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz
referência a algo anteriormente mencionado no
texto, encontra-se na alternativa
“Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”.
“...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”.
“...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”.
“...pode pousar nesse objeto tão distante...”.
“Existem dois mistérios...”.

Cargo: Cirurgião Dentista

QUESTÃO 06

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

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a
expressão destacada funciona, sintaticamente, como
predicativo.
objeto direto.
complemento nominal.
objeto indireto.
adjunto adverbial.

QUESTÃO

QUESTÃO 07

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

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma
a respeito das expressões destacadas a seguir.
Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da
origem do Sistema Solar.
Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na
direção...”, pode ficar no plural.
Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída
por à.
Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”,
retoma o Sol.
Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem
acento.

•
•
•

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

QUESTÃO 08

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

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória
da origem do Sistema Solar...”
A oração destacada estabelece, com a oração que
lhe segue, uma relação semântica de
tempo.
conclusão.
causa.
concessão.
proporção.

A expressão destacada que NÃO funciona
sintaticamente como adjunto adverbial é
“...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
“Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
“Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
“É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
“Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

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

Sendo assim, é correto afirmar que
a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a loura é Mira e ela vai à Bahia.

QUESTÃO 13
Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração

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

QUESTÃO 10

(A)

a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o
Rio de Janeiro.
a morena diz que o nome dela não é Mira e nem
Wendy.
a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São
Paulo.

QUESTÃO 12
Dizer que não é verdade que “José não é mecânico
ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a
dizer que
(A)
José é mecânico e João não é pedreiro.
(B)
José não é mecânico e João não é pedreiro.
(C)
José é mecânico ou João não é pedreiro.
(D)
José não é mecânico ou João não é pedreiro.
(E)
José é mecânico ou João é pedreiro.

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Três amigas vão passar as férias em lugares
diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra
ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra
Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia,
São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente
nesta ordem. Sabendo que

Assinale a alternativa correta quanto ao que se
afirma a seguir.
A expressão nessas tem suas sílabas separadas em
ne-ssas.
A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
A expressão chegará apresenta um encontro
consonantal.
A expressão poeira apresenta um tritongo.
A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

corresponde?
7%.
15%.
25%.
35%.
37%.

QUESTÃO 14
Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros
preferidos estava em promoção. O box custava
R$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é
o valor deste desconto?
(A)
R$ 25,00.
(B)
R$ 31,75.
(C)
R$ 37,50.
(D)
R$ 39,25.
(E)
R$ 40,15.
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QUESTÃO 15

(D)

Observe a sequência a seguir:
1; 3; 5; 7; ...

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

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com
o sétimo termo?
20.
22.
23.
24.
25.

(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, de acordo
com o Estatuto Social, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.

QUESTÃO 16
O
Conselho
de
Administração
reunir-se-á,
extraordinariamente, sempre que for convocado pelo
Presidente, a seu critério, ou por solicitação
(A)
da maioria absoluta dos membros.
(B)
da maioria simples dos membros.
(C)
de, pelo menos, três de seus membros.
(D)
de, pelo menos, quatro de seus membros.
(E)
de, pelo menos, seis de seus membros.
QUESTÃO 17
Compete à Diretoria Executiva da EBSERH, EXCETO
(A)
autorizar a aquisição, alienação e oneração de
bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo
estabelecer normas e delegar poderes.
(B)
analisar e submeter à aprovação do Conselho de
Administração propostas de aquisição, alienação e
oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
(C)
pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser
submetidas ao Conselho de Administração.
(D)
fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por
conselheiro do Conselho de Administração.
(E)
instituir a Comissão de Ética da EBSERH.

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

QUESTÃO 18

(A)

(B)

(C)

reunião de que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura
em livro de termo de posse, enquanto que a investidura
dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de
que participarem.
A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira
reunião de que participarem.

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da
EBSERH, assinale a alternativa correta.
A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria
Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira
reunião de que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de
que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura
dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho
Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

I.

Conselho Consultivo é o órgão permanente da
EBSERH que tem as finalidades de consulta,
controle social e apoio à Diretoria Executiva e
ao Conselho de Administração.

II.

O presidente do Conselho Consultivo será o
Presidente da EBSERH.

III.

A atuação de membros da sociedade civil
no Conselho Consultivo será remunerada de
acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e
Salários da EBSERH.

IV.

O
Conselho
Consultivo
reunir-se-á
ordinariamente pelo menos uma vez por
semana e, extraordinariamente, sempre
que convocado pelo presidente, por sua
iniciativa ou por solicitação do Conselho de
Administração, ou a pedido de um terço dos
seus membros.

Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

(A)

(B)
(C)
(D)

(E)
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Assinale a alternativa INCORRETA.
A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito
Federal, e poderá manter escritórios, representações,
dependências e filiais em outras unidades da Federação.
A EBSERH é uma empresa pública com personalidade
jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.
É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH
pela administração pública para realizar atividades
relacionadas ao seu objeto social.
Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação
de empresas públicas de serviços hospitalares.

Cargo: Cirurgião Dentista

(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Compete ao Poder Público,
nos termos da lei, organizar a seguridade social,
com base nos seguintes objetivos:

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

I.

limitação da cobertura e do atendimento.

II.

uniformidade e equivalência dos benefícios
e serviços às populações urbanas e rurais.

III.

irredutibilidade do valor dos benefícios.

IV.

diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 25
De acordo com a Resolução 453/2012, as
resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho
de Saúde serão obrigatoriamente homologadas
pelo chefe do poder constituído em cada esfera de
governo, em um prazo de
(A)
05 dias.
(B)
10 dias.
(C)
15 dias.
(D)
30 dias.
(E)
45 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Apenas II e IV.
Apenas I e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 22

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

A RENAME e a relação específica complementar
estadual, distrital ou municipal de medicamentos
somente poderão conter produtos com registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

À direção estadual do Sistema Único de
Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter
complementar, executar ações e serviços, EXCETO
de vigilância epidemiológica.
de vigilância sanitária.
de atendimento psiquiátrico.
de alimentação e nutrição.
de saúde do trabalhador.

(A)
(B)

(C)

QUESTÃO 23
De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de
Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO
(A)
Conselho de Saúde.
(B)
Ministro da Saúde.
(C)
Ministro de Estado.
(D)
Intergestor regional.
(E)
Secretário de Saúde.

(D)
(E)

Várias alterações dentárias podem ser encontradas
tanto na dentição decídua quanto na dentição
permanente. Seu correto diagnóstico auxilia
no planejamento do tratamento e minimização
de danos. Assinale a alternativa correta sobre
alterações de desenvolvimento dentárias.
Hipodontia é o nome dado a dentes que apresentam
dimensões menores que o normal.
A Fusão representa a tentativa de divisão de um único
germe dentário pela invaginação, que ocorreu durante
o estágio de proliferação do ciclo de crescimento
dentário.
Dilaceração é a união pelo cemento de dentes
completamente formados e geralmente ocorre devido
à injúria traumática.
Dens in dente é a condição derivada da invaginação
lingual do esmalte dentário.
O taurodontismo é um alongamento da coroa dentária
às custas da raiz dentária. É uma condição exclusiva
de dentes permanentes.

QUESTÃO 27

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME compreende a seleção e a padronização
de medicamentos indicados para atendimento de
doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
(B)
A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará
e publicará as atualizações da RENAME, do
respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas.
(C)
A RENAME será acompanhada do Formulário
Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição,
a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
(D)
O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras
diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter
especializado.

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

Bebês podem apresentar várias alterações bucais
nos primeiros meses de vida. Algumas requerem
intervenção clínica, outras apenas proservação.
São alterações que nunca necessitam de
intervenção clínica
dentes natais e neonatais.
hematoma de erupção.
cistos de erupção.
pérolas de Epstein.
candidose.

QUESTÃO 28

Os cirurgiões-dentistas devem dar a devida
atenção ao controle das lesões cariosas que
seus pacientes apresentam no momento do
exame. Desta forma, um aspecto de fundamental
importância é a avaliação da atividade de cárie
do paciente, ou seja, o grau de progressão
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ou a velocidade da doença. O parâmetro mais
importante para estimar a atividade de cárie é
avaliar
o fluxo salivar.
o consumo de açúcar.
a aparência clínica da lesão.
a higiene bucal.
a quantidade de microrganismos totais.

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

QUESTÃO 32
A doença periodontal é a principal causa de perda
dentária em pessoas acima de 35 anos de idade.
Conhecer seus fatores de risco é fundamental
para o controle da doença. Embora na maior parte
das vezes a profilaxia profissional seguida por
procedimentos de raspagem supra e subgengival
sejam suficientes para seu tratamento, algumas
vezes é preciso realizar cirurgias periodontais.
Preencha as lacunas e assinale a alternativa com a
sequência correta.
Os principais fatores de risco para a doença
periodontal são a má higiene bucal e
______________, e a principal contraindicação
para a realização de cirurgia periodontal é
_____________________________.
(A)
alterações hormonais / a diabetes
(B)
o tabagismo / o mau controle do biofilme dentário
(C)
a diabetes / a hipertensão
(D)
a gravidez / a hipertensão
(E)
a dieta / o tabagismo

QUESTÃO 29
Crianças na primeira infância apresentam
particularidades em relação ao risco de cárie e à
velocidade de progressão das lesões. Conhecer
os fatores de risco e a época em que essas
lesões mais frequentemente se instalam permite
programar estratégias preventivas mais efetivas
assim como indicar exames radiográficos sem
exageros. Em crianças diagnosticadas como
de alto risco à cárie pode-se esperar que lesões
proximais nos molares ocorram aos
(A)
18 meses de idade.
(B)
24 meses de idade.
(C)
30 meses de idade.
(D)
36 meses de idade.
(E)
5 anos de idade.
QUESTÃO 30

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

04 meses.
06 meses.
12 meses.
18 meses.
24 meses.

A cárie em bebês pode se manifestar de forma
grave, levando à destruição completa da coroa
dentária em um tempo surpreendentemente
pequeno e interferindo negativamente na qualidade
de vida da criança com consequências para o seu
crescimento e desenvolvimento. A partir da década
de 1990, surgiu o termo Cárie Precoce da Infância,
que é definido como o quadro causado por
lesões de cárie restritas exclusivamente a incisivos
decíduos superiores como resultado do hábito de
mamar dormindo.
lesões de cárie causadas exclusivamente pelo
consumo de leite em mamadeira nos primeiros meses
de vida.
uma ou mais superfícies dentárias cariadas, perdidas
ou restauradas em dentes decíduos de crianças de
até 5 anos de idade.
lesões de cárie causadas exclusivamente pelo
consumo de leite materno nos primeiros meses de
vida.
uma ou mais superfícies cariadas, por qualquer
motivo, apenas em incisivos superiores de crianças
de até 2 anos de idade.

QUESTÃO 33
Devido às alterações fisiológicas que ocorrem
durante a gravidez e ao risco potencial ao embrião/
feto em desenvolvimento, ainda há muita apreensão
no atendimento odontológico a gestantes. Sobre o
assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o
que se afirma a seguir e assinale a alternativa com
a sequência correta.

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

QUESTÃO 31

(

)

(

)

(

)

Somente a lidocaína pode ser utilizada com
segurança em gestantes.
O paracetamol é o analgésico de escolha
durante todos os estágios de gestação.
O uso de sedativos é contraindicado
durante a gravidez por provocarem danos
ao feto em desenvolvimento, como a
depressão respiratória (barbitúricos).

V–V–V
V–F–F
F–V–V
F–F–V
V–V–F

A avaliação do risco de cárie é a determinação da
probabilidade da incidência da doença durante
certo período de tempo. Esta avaliação permite
estabelecer intervalos entre as consultas mais
individualizados, assim como o intervalo e a
época para exames radiográficos. Em crianças
entre 12 e 16 anos de idade, consideradas de
baixo risco à cárie, a Associação Brasileira de
Odontopediatria recomenda que o intervalo entre
exames radiográficos interproximais seja de
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(D)
(E)

QUESTÃO 34

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Alguns pacientes requerem um posicionamento
mais cuidadoso para a realização de procedimentos
odontológicos. Sobre este assunto, assinale a
alternativa INCORRETA.
Para os pacientes idosos, principalmente aqueles
que apresentam distúrbios do sistema nervoso
central, como é o caso dos pacientes com doença de
Parkinson, não é recomendado inclinar a cadeira mais
que 45 graus, pois esse posicionamento pode levá-los
ao risco de desenvolver pneumonia por aspiração de
saliva, devido aos distúrbios na deglutição.
Alguns pacientes com síndrome de Down podem
apresentar instabilidade da articulação atlantoaxial
na coluna cervical. Por este motivo, é importante ter
cautela ao manipular a cabeça e o pescoço desses
pacientes, evitando a hiperextensão, a fim de não
traumatizar a medula e/ou os nervos periféricos.
Pacientes com paralisia cerebral devem ser
acomodados da melhor forma possível na cadeira
odontológica, a qual, inclinada para trás, oferece mais
apoio e sensação de segurança e reduz a dificuldade
de deglutição.
Durante o atendimento de um paciente com paralisia
cerebral, o profissional pode induzir reflexos
involuntários no paciente. Quando o dentista vira a
cabeça do paciente para o lado direito, o paciente
tende a flexionar os membros do lado oposto.
Algumas vezes, a transferência do paciente da
cadeira de rodas para a cadeira odontológica é difícil.
No entanto, a equipe deve ser treinada para realizar
esta atividade com destreza e causando o mínimo
de incômodo para o paciente, pois o atendimento do
paciente em sua cadeira oferece maior risco e deve
ser evitada.

QUESTÃO 37
O uso de dentifrícios fluoretados é a forma mais
amplamente difundida de autoadministração
tópica de fluoretos. Sobre sua utilização, assinale
a alternativa INCORRETA.
(A)
Devido ao risco de fluorose e à falta de estudos
clínicos que indiquem que concentrações de
fluoretos acima de 1500 ppm apresentem efetividade
superior a produtos convencionais, formulações com
concentrações maiores só devem ser indicadas para
pacientes com alto risco à cárie, como indivíduos com
baixo fluxo salivar.
(B)
Há evidências suficientes para indicar que a escovação
com dentifrícios fluoretados deve ser realizada numa
frequência mínima de três vezes ao dia.
(C)
Deve-se recomendar aos pacientes para não
enxaguarem a boca após a escovação ou enxaguarem
brevemente.
(D)
Não existe evidência suficiente de maiores benefícios
anti-cárie quando a escovação é realizada antes ou
após as refeições.
(E)
A concentração de fluoretos no dentifrício é mais
importante que a quantidade de dentifrício utilizada
para a escovação.
QUESTÃO 38
Para pacientes com alto risco à cárie, devese considerar a associação de métodos para
aplicação de fluoretos. Para pacientes com mais
de 18 anos de idade, identificados como de alto
risco à cárie, há indicação para a aplicação de géis
fluoretados
(A)
uma vez ao mês até a reversão do risco.
(B)
a cada dois meses até a reversão do risco.
(C)
a cada três ou seis meses até a reversão do risco.
(D)
anualmente.
(E)
somente se o paciente não fizer uso de dentifrício
fluoretado ou morar em área sem flúor na água de
abastecimento público.

QUESTÃO 35

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

Para o controle do medo e da ansiedade do
paciente e para evitar o desconforto de um
tempo operatório prolongado dos procedimentos
odontológicos, pode-se realizar a sedação dos
pacientes. Na Odontologia são utilizados os antihistamínicos anti-H1 de primeira geração para
sedação, que é o seu principal efeito colateral. No
entanto, seu uso está contraindicado em pacientes
com discrasias sanguíneas ou icterícia.
abaixo de três anos de idade.
idosos.
hipertensos.
com paralisia cerebral.

QUESTÃO 39
A fluorose dentária é um distúrbio induzido por
fluoretos durante o período de formação dos
dentes, resultando em hipomineralização do
esmalte. O diagnóstico diferencial da fluorose é
importante para o estabelecimento de condutas
clínicas preventivas e terapêuticas. Assinale a
alternativa INCORRETA sobre a fluorose, seu
diagnóstico e tratamento.
(A)
O período em que os dentes permanentes estarão mais
suscetíveis à fluorose dentária está compreendido
entre 6 e 18 meses de idade.
(B)
A fluorose é uma alteração rara em dentes decíduos e
nos incisivos inferiores permanentes.
(C)
Geralmente 6 a 8 dentes homólogos apresentam
sinais de fluorose, já que é uma alteração que afetará
dentes de um mesmo grupo que têm formação na
mesma época.

QUESTÃO 36

(A)
(B)
(C)

mepivacaína.
etidocaína.

Embora haja receio na utilização da prilocaína pelo
risco que este anestésico apresenta de produzir
metemoglobina, outro anestésico local de uso em
odontologia também oferece este risco. Trata-se
da
lidocaína.
articaína.
bupivacaína.
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(D)

(E)

(E)

Os tratamentos para a fluorose visam à recuperação
cosmética e estética dos dentes afetados, além de
promover uma melhor capacidade funcional através
do reforço estrutural.
Para fluorose de graus leves, realiza-se a microabrasão
do esmalte preferencialmente com a utilização de
ácido fosfórico a 37% com pedra pomes.

QUESTÃO 43

QUESTÃO 40

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

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

Quando realiza o exame clínico de seu paciente, o
dentista deve estar atento também à presença de
lesões de mucosa, principalmente as lesões que
apresentam evidências científicas com risco de
malignização. Das lesões listadas a seguir, a única
que NÃO tem potencial para malignização é
a eritroplasia.
a queilite actínica.
a leucoplasia.
a queratose por fricção.
o líquen plano erosivo.

Quando o clínico julga que uma infecção
endodôntica necessita de antibioticoterapia, o
antibiótico de primeira escolha é
a amoxicilina.
o metronidazol.
uma cefalosporina.
a azitromicina.
a clindamicina.

QUESTÃO 44

(A)

QUESTÃO 41

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

deve ser reservada apenas para os casos em que
evidências de comprometimento sistêmico estiverem
presentes.

“As coagulopatias hereditárias são doenças
hemorrágicas
resultantes
da
deficiência
quantitativa e/ou qualitativa de uma ou mais
proteínas plasmáticas (fatores) da coagulação”
(BRASIL. Manual de atendimento odontológico
a pacientes com coagulopatias hereditárias,
2008). Embora deva-se ter um cuidado especial
para o atendimento desses pacientes, vários
procedimentos podem ser realizados sem
a necessidade de reposição de fatores de
coagulação. Assinale a alternativa que contém um
procedimento que requer a reposição dos fatores
de coagulação.
Anestesia infiltrativa.
Tratamento endodôntico.
Tratamento restaurador.
Anestesia por bloqueio do nervo alveolar inferior.
Tratamento protético.

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

De todas as lesões dentárias, as lesões de luxação
(como grupo) são as mais comuns, com incidências
variando entre 30 a 44%. Dentes permanentes que
tenham intruído
têm pouca probabilidade de irromper novamente,
devendo-se considerar a extrusão ortodôntica ou o
reposicionamento cirúrgico imediato.
devem irromper em 2 a 3 semanas, caso contrário
deve-se realizar a extrusão ortodôntica.
devem irromper em 2 a 3 meses, caso contrário devese realizar o reposicionamento cirúrgico.
devem irromper em 4 a 6 meses, caso contrário devese realizar o reposicionamento cirúrgico.
devem irromper em 4 a 6 meses, caso contrário devese realizar a extrusão ortodôntica.

QUESTÃO 45
As doenças pulpar e periodontal podem ocorrer
independente ou concomitantemente dentro
e ao redor do mesmo dente. Uma vez que as
lesões endodônticas e periodontais coalescem,
elas podem ser clinicamente indistinguíveis
e radiografias podem auxiliar no diagnóstico
diferencial. Relacione as colunas e assinale a
alternativa com a sequência correta.

QUESTÃO 42
O principal objetivo do tratamento endodôntico é
a prevenção do desenvolvimento da periodontite
apical ou, em casos em que houver doença, a
criação de condições adequadas para o reparo
do tecido perirradicular. Se as bactérias oriundas
do canal radicular infectado tiverem acesso
aos tecidos perirradiculares e o sistema imune
for incapaz de suprimir a invasão, um paciente
saudável pode eventualmente mostrar sinais e
sintoma de abscesso apical agudo. Para o seu
tratamento a prescrição de antibióticos
(A)
previamente à drenagem é imprescindível em todos
os casos, sendo a amoxicilina o antibiótico de escolha.
(B)
previamente à drenagem é imprescindível em todos os
casos, sendo a azitromicina o antibiótico de escolha.
(C)
logo após a drenagem é imprescindível em todos os
casos, sendo a amoxicilina o antibiótico de escolha.
(D)
logo após a drenagem é imprescindível em todos os
casos, sendo a azitromicina o antibiótico de escolha.

1.
2.
(
(
(
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Origem pulpar			
Origem periodontal		
)
)
)

Padrão generalizado da lesão
Perda óssea vertical
Perda óssea ampla apicalmente

1–2–2
2–2–1
1–2–1
2–1–2
2–1–1
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QUESTÃO 46

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

Uma bacteremia transitória é esperada em vários
procedimentos odontológicos e alguns pacientes
necessitarão de profilaxia antibiótica, como é o
caso de pacientes com história de
prolapso de valva mitral com regurgitação.
prolapso de valva mitral sem regugirtação.
cardiopatia reumática.
estenose aórtica.
estenose valvar pulmonar crítica.

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 47

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

A etiologia multifatorial da cárie torna provável
que mesmo os modelos mais sofisticados usando
fatores de risco conhecidos e marcadores de
risco não consigam prever com maior precisão o
desenvolvimento da cárie. Para que possa instituir
tratamentos preventivos contra a cárie dentária as
fontes mais importantes para subsidiar a decisão
do dentista são
a análise de fluxo salivar e da dieta.
a quantidade de microrganismos totais e o consumo
de açúcares.
o exame clínico e a história odontológica.
os parâmetros salivares e microbiológicos.
o exame clínico e radiográfico.

QUESTÃO 50

QUESTÃO 48
Dentes
decíduos
apresentam
diferenças
anatômicas e fisiológicas em relação aos dentes
permanentes e o conhecimento dessas diferenças
é importante para a prevenção de lesões cariosas
assim como para a restauração dessas lesões.
Relacione as colunas e assinale a alternativa com
a sequência correta.

1.
2.

Dentes decíduos		
Dentes permanentes		

( )

molares apresentam poucas cicatrículas e
fissuras
câmara pulpar menor
a espessura do esmalte é de apenas 1-1,5
mm

( )
( )

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

autocondicionantes de dois passos apresentam bons
resultados.
O acabamento da restauração realizada com cimentos
de ionômero de vidro modificados por resina pode ser
feito logo após a fotopolimerização ser completada.
Os preparos de classe II em dentes decíduos devem
ter as paredes da caixa proximal divergentes para
cervical.
Embora sejam cada vez mais empregadas em vários
tipos de restaurações, as resinas compostas não
deveriam ser utilizadas para restaurações de classe II.
Não existe evidência científica de que o lençol de
borracha seja fundamental na colocação da resina
composta, embora possa facilitar as condições
operatórias.

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

Os profissionais da saúde estão expostos a
uma série de riscos diariamente. Dentre os
riscos biológicos, destaca-se a possibilidade de
contaminação pela hepatite B, uma doença com
distribuição universal cujo desenvolvimento pode
resultar em cirrose, câncer hepático e morte.
Apesar de haver vacina contra o vírus da hepatite
B (VHB), nem todas as pessoas se tornarão
imunes. Quando ocorrem acidentes com material
biológico, o tempo é muito precioso e, por esta
razão, são considerados casos de emergência. Um
trabalhador da saúde, com anti-HBs negativo após
as três doses da vacina, que sofreu um acidente
com material biológico contaminado pelo VHB e só
procurou atendimento após 72 horas de ocorrido o
acidente deve
receber a imunoglobulina hiperimune e iniciar nova
série de vacinação.
apenas receber a imunoglobulina hiperimune.
ser orientado a realizar o exame para saber seu status
sorológico até seis meses de ocorrido o acidente, pois
nenhuma medida específica pode ser realizada depois
desse tempo.
receber mais uma dose da vacina e realizar o
acompanhamento, pois a imunoglobulina hiperimune
já não terá efeito depois de decorrido esse tempo.
apenas iniciar novo ciclo de vacinação (três doses).

1– 1 – 2
1– 2 – 1
2–1–1
2–2–1
2–1–2

QUESTÃO 49
Vários materiais estão disponíveis para a
restauração de dentes acometidos por cárie ou por
traumatismos. Assinale a alternativa INCORRETA
sobre os procedimentos restauradores e os
materiais utilizados.
(A)
Em restaurações de classe V, tanto a técnica de
condicionamento total com sistemas adesivos
de três passos quanto os sistemas adesivos
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