CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE CARREIRA DOS SERVIDORES
DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
CARGO
TÉCNICO JUDICIÁRIO
CATEGORIA PROFISSIONAL
ODONTÓLOGO

PROVA OBJETIVA
CONHECIMENTOS GERAIS

E

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Leia atentamente as instruções abaixo.
1 . Este caderno de provas é composto de 50 questões. Confira-o todo e solicite sua substituição,
caso apresente falha de impressão ou esteja incompleto.
2 . Leia cuidadosamente cada questão da prova, antes de respondê-la.
3 . No cartão-resposta, preencha, com caneta esferográfica preta, o alvéolo correspondente à
alternativa escolhida para cada questão.
4 . A resposta não será considerada se:
-

houver marcação de duas ou mais alternativas;

-

o alvéolo correspondente à alternativa escolhida não estiver completamente preenchido;

-

forem ultrapassados os limites do alvéolo a ser preenchido.

5 . Durante as provas, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se ou comunicar-se com outros(as)
candidatos(as).
OBSERVAÇÕES:

- Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova.
- Se desejar, o(a) candidato(a) poderá utilizar a folha intermediária de
respostas, para registrar as alternativas escolhidas.

Identificação do candidato
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
O MENINO QUE MORREU AFOGADO (fragmento)
Bernardo Élis
Já tinha um horror de gente na beira do rio quando o delegado chegou. O corpo nu do menino estendiase na areia. Frio. Empazinado.
O delegado sentenciou que estava morto. Embora todos já soubessem disso, o espanto foi geral. E
houve um silêncio mau, sarcasticamente cheio de reflexões. Logo, porém, vieram comentários: “que o menino
estava vadiando no rio cheio e deu um de-ponta. Que demorou a voltar à tona. Os outros meninos gritaram,
berraram. Que o vendeiro veio correndo, mergulhou também. Chegaram mais pessoas. Depois meia hora o
corpo passava na passagem e um velho o tirou. Que isso, que aquilo, que era sucuri que tinha ali.”
Agora o cadaverzinho estava estendido na praia. O delegado esbravejou contra essas mulheres que
botam filhos no mundo e não lhes dão educação, não cuidam deles.
— Mas a mãe dele era a cozinheira da pensão e nem sabia de nada!
— Ah, é?!
Começaram a calçar no menino a calcinha suja e remendada.
Aqueles meninos da rua da Beira do Rio viviam dentro dágua o que dava o dia. O rio era a escola deles.
Sua diversão, seu mundo enfim. As águas claras e mansas davam-lhes o carinho que o trabalho não deixava as
mães lhes dar. Davam-lhes brinquedos que a falta de cobre negava. Para os meninos ricos, havia Papai Noel.
Para os da rua da beira do Rio, enchente.
Eles ficavam imaginando uma cheia que cobrisse as casas da rua de Baixo. Então só os telhados
ficariam de fora. Poderiam dar de-pontas da torre da igreja, ir nadando de casa em casa, fazer barquinhos e sair
remando por entre os telhados. Naquela noite de fim de dezembro, o rio roncou feito um danado. De manhã, a
luz morta do dia punha reflexos idiotas nos redemoinhos traiçoeiros das águas barrentas. No meio, a correnteza
se encrespava em saltos selvagens, em saracoteios lúbricos, numa volúpia diabólica de destruição.
O menino enfincou um pauzinho na areia da praia, marcando a orla das águas. Com pouco, sumiu tudo.
— Capaz do rio passar pro riba da ponte.
Depois foram nadar na vargem. Mas o rio estava enfezado, trombudo, cheio de instintos criminosos e
arrebatou o menino.
— Quem morreu, descansou. Vamos cuidar dos vivos — disse o delegado. E o povo riu, porque a
presença incômoda da morte rondava friamente a criança arroxeada.
ÉLIS, Bernardo. Seleta. Rio de Janeiro: José Olympio, 1991. p. 19-20.

QUESTÃO 1
No segundo parágrafo, a seqüência de períodos e orações iniciados pelo termo “que” justificam-se pelo fato de o
narrador
a) usar a linguagem cartorial com depoimento do delegado sobre a morte do menino.
b) ter usado o discurso direto com explicações técnicas para a causa da morte do menino.
c) incorrer em um problema de estilo, ao usar um recurso da oralidade.
d) inserir no seu discurso o discurso de várias personagens.
QUESTÃO 2
No diálogo “ — Mas a mãe dele era a cozinheira da pensão e nem sabia de nada”, está pressuposto que
a) o fato de a mãe ser a cozinheira da pensão isentava-a de culpa pela morte do filho.
b) o delegado estava errado ao acusar as mães de não darem educação aos filhos.
c) a mãe ignorava que o filho tivesse ido tomar banho no rio cheio.
d) a mãe do menino morto não cuidava bem do filho.
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QUESTÃO 3
Assinale a alternativa em que NÃO há a presença do sentido figurado nos trechos transcritos:
a) “Aqueles meninos da rua da Beira do Rio viviam dentro dágua o que dava o dia. O rio era a escola deles.”
b) “Então só os telhados ficariam de fora. Poderiam dar de-pontas da torre da igreja, ir nadando de casa em
casa, fazer barquinhos e sair remando por entre os telhados.”
c) “De manhã, a luz morta do dia punha reflexos idiotas nos redemoinhos traiçoeiros das águas barrentas.”
d) “No meio, a correnteza se encrespava em saltos selvagens, em saracoteios lúbricos, numa volúpia diabólica
de destruição.”
QUESTÃO 4
Em relação ao verbo “sentenciar”, na passagem “O delegado sentenciou que estava morto”, pode-se afirmar
principalmente que
a) seu uso está semanticamente incorreto, visto que apenas ao juiz é dado o poder de “sentenciar”.
b) seu uso evidencia uma superioridade do sujeito da ação em relação às demais pessoas.
c) o seu sentido, no texto, liga-se a uma constatação definitiva, irrevogável.
d) o peso de sua significação é o responsável pelo espanto das pessoas.

ORGANIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO BRASIL E EM GOIÁS
QUESTÃO 5
São órgãos integrantes do Poder Judiciário:
a) Juízes eleitorais, Conselho Nacional do Ministério Público e juízes militares
b) Juízes do trabalho, Conselho Federal de Justiça e juízes militares
c) Juízes militares, Conselho Federal de Justiça e juízes dos estados
d) Juízes eleitorais, juízes militares e Conselho Nacional de Justiça
QUESTÃO 6
Sobre o Conselho Nacional de Justiça, é CORRETO afirmar:
a) Compõe-se de 18 integrantes, entre os quais um advogado indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados.
b) Compõe-se de 15 integrantes, entre os quais dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, um
indicado pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.
c) Compõe-se de 18 integrantes, entre os quais dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, um
indicado pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.
d) Compõe-se de 15 integrantes, entre os quais dois membros do Ministério Público Estadual.
QUESTÃO 7
Nos termos da Constituição Estadual, são órgãos do Poder Judiciário Estadual:
a) Os juízes de direito, os Conselhos de Justiça Militar e o Tribunal de Justiça Militar
b) Os juízes de direito, o Conselho Estadual de Justiça e os tribunais inferiores
c) Os juízes de direito, o Conselho de Justiça Estadual e o Tribunal de Justiça Militar
d) Os juízes de direito, o Conselho Estadual de Justiça e o Tribunal Militar
QUESTÃO 8
Em conformidade com a Constituição Estadual, a condição para um Município ser erigido à sede de comarca é atingir
população estimada em
a) seis mil eleitores.
b) três mil eleitores.
c) seis mil habitantes.
d) três mil habitantes.
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
QUESTÃO 9
Sobre os denominados writs constitucionais, é CORRETO afirmar:
a) Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de comunicação, por ilegalidade, abuso de poder ou censura.
b) Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, amparável por habeas
corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
c) As ações de habeas corpus e habeas data dependem do recolhimento antecipado de custas e outras
despesas judiciais, na forma da lei.
d) Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o
exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à
soberania e à cidadania.
QUESTÃO 10
Nos termos da Constituição Federal de 1988, à União, aos Estados e ao Distrito Federal compete legislar
concorrentemente sobre:
a) Organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública Federal e dos Territórios, bem
como organização administrativa destes.
b) Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas.
c) Normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas
diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
d) Preservação das florestas, da fauna e da flora.
QUESTÃO 11
São garantias constitucionais dadas aos juízes, EXCETO:
a) Vitaliciedade que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda
do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos,
de sentença judicial transitada em julgado.
b) Irredutibilidade de subsídio.
c) Discricionariedade, podendo fundamentar suas sentenças no seu convencimento pessoal, bem como na
lei e nos princípios gerais de direito.
d) Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público.
QUESTÃO 12
Considera-se entidade da Administração Pública com personalidade jurídica própria de direito público:
a) Autarquia
b) Secretaria de Estado
c) Empresa pública
d) Gabinete Civil da Governadoria
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE GOIÁS

QUESTÃO 13
De acordo com a interpretação do mapa sobre a oferta de produtos na Central de Abastecimento de Goiás S.A.
(Ceasa) e o conhecimento sobre a agricultura goiana, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A elevada participação da microrregião do sudoeste goiano na oferta da Ceasa confirma o seu forte peso
na produção de hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás.
b) Entre os produtos ofertados pela microrregião de Goiânia, podem ser destacados: folhas, quiabo,
abobrinha, ovos de Bela Vista de Goiás, Guapó e Inhumas, além de outros produtos.
c) O consumo de hortifrutigranjeiros é maior nos ambientes metropolitanos, fato que justifica a destacada
participação da microrregião de Goiânia na oferta da Ceasa.
d) A significativa participação da microrregião de Anápolis na oferta da Ceasa está relacionada com a
produção de tomate, pepino, quiabo, entre outras culturas.
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QUESTÃO 14
A Região Metropolitana de Goiânia foi criada pela Lei Complementar n. 27, de 30 de dezembro de 1999. Entre
seus objetivos estão aqueles de pensar políticas governamentais para os municípios que se encontram
integrados social e economicamente a Goiânia. Sobre a Região Metropolitana de Goiânia, é INCORRETO
afirmar:
a) O município de Aparecida de Goiânia é aquele que se encontra mais integrado ao município de Goiânia,
uma vez que as fronteiras dos dois municípios chegam a se confundir, especialmente no limite sul de
Goiânia.
b) Os municípios de Senador Canedo e Trindade encontram-se integrados ao sistema de transporte
coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, o que facilita o deslocamento de pessoas que moram
nesses municípios e trabalham e/ou estudam em Goiânia.
c) O terminal Padre Pelágio, no extremo oeste da avenida Anhanguera, integra Goiânia ao município de
Trindade, via transporte coletivo.
d) As políticas de uso e regulação do solo urbano na Região Metropolitana de Goiânia são definidas e
executas em comum acordo com todos os municípios.
QUESTÃO 15
A partir dos anos 1980, incorpora-se cada vez mais na sociedade goiana a consciência da importância da
proteção ambiental e do resgate das tradições históricas. Qual das alternativas abaixo NÃO está relacionada a
essa mudança de mentalidade?
a) A proliferação de hotéis-fazenda no entorno de Goiânia, uma mistura do moderno (hotel) com o
tradicional (fazenda).
b) A proliferação dos shoping centers, uma forma de aliar comércio, lazer e conforto, desvinculada do
consumismo capitalista.
c) O surgimento do Festival de Cinema e Vídeo Ambiental na Cidade de Goiás (Fica), aliando tradição
histórica com ecologia.
d) A expansão dos condomínios horizontais fechados em Goiânia, demonstrando a preocupação das
classes altas em aliar segurança com qualidade de vida.
QUESTÃO 16
No ano de 2001, a Cidade de Goiás foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Todas as
alternativas a seguir foram importantes para escolha do título, EXCETO:
a) O fato de o centro histórico ser um dos poucos exemplos conservados da arquitetura colonial brasileira
no centro do país.
b) A mobilização da população da cidade em prol do reconhecimento de suas tradições, destacando-se o
Movimento Pró-Cidade de Goiás.
c) A imponência e o luxo de sua arquitetura colonial, idêntica à das cidades históricas mineiras, como Ouro
Preto e Vila Rica.
d) Os altos investimentos do poder público federal e estadual na recuperação e manutenção dos
monumentos do centro histórico.
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INFORMÁTICA BÁSICA
QUESTÃO 17
Digitando no Microsoft Word 2003, em sua configuração padrão, o texto “Ela exerce a função de secretaria e
também a de gerencia da obra”, percebe-se que, mesmo marcando o idioma como português e solicitando a
correção ortográfica, o software não é capaz de informar a necessidade de acentuação nas palavras “secretária”
e “gerência”. Isso ocorre porque
a) o Microsoft Word 2003 não faz verificação ortográfica para textos em português.
b) as palavras “secretária” e “gerência” não existem no dicionário do Microsoft Word 2003.
c) as palavras “secretaria” e “gerencia” também constam do dicionário do Microsoft Word 2003.
d) na situação descrita, o Microsoft Word 2003 é perfeitamente capaz de detectar esse erro e corrigir as
palavras para “secretária” e “gerência”.
QUESTÃO 18
Dada a planilha abaixo, feita no Microsoft Excel 2003, indique o que se pede.

Para obter os resultados constantes nas células C5, D6 e F7, é necessário utilizar as seguintes fórmulas,
respectivamente:
a) = TOTAL (C3:C4), =MEDIA(D3:D4) e =DESVIO(F3:F4)
b) =SOMA(C3:C4), =MÉDIA(D3:D4) e =DESVPAD(F3:F4)
c) =SOMA(C3:C4), =MEDIA(D3:D4) e =SIGMA(F3:F4)
d) =SOMAR(C3:C4), =MÉD(D3:D4) e =DESVIOPADRAO(F3:F4)
QUESTÃO 19
A utilização dos recursos de automação tornou-se atualmente uma realidade para grande parte das
organizações. Contudo, a estrutura de computação disponível é subutilizada, pois grande parte dos processos de
trabalho da organização está apenas parcialmente apoiada pela automação e outras partes não são ainda
apoiadas pela informática. De acordo com essa situação, é CORRETO afirmar:
a) A área da organização que possui um computador ligado na rede da organização obtém, automaticamente,
apoio integral a todos os seus processos de trabalho.
b) Na aquisição de computadores apenas alguns recursos como editores de texto, planilhas eletrônicas e
bancos de dados vêm nativos no processador da máquina.
c) O computador consegue potencialmente fazer qualquer processo de trabalho desde que possua sistema
operacional instalado.
d) Para apoiar todos os processos de trabalho é necessário que aplicações específicas sejam desenvolvidas,
dificultando chegar ao estágio ideal de automação.
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QUESTÃO 20
Muitos sites da Internet usam janelas pop-up para exibir mensagens de marketing, convites diversos etc. Em
alguns casos, esse “assédio” incomoda o internauta a ponto de ser necessário o bloqueio do aparecimento de
tais janelas. Para proceder o bloqueio de janelas pop-up, utilizando Internet Explorer em sua última versão
(Windows XP), deve-se fazer o seguinte:
a) Acesso ao menu “Ferramentas”, clique em “Bloqueador de Pop-ups” e, finalmente, em “Habilitar
Bloqueador de Pop-ups”.
b) Acesso ao menu “Exibir”, clique em “Bloqueador de Pop-ups” e, finalmente, em “Habilitar Bloqueador de
Pop-ups”.
c) Acesso ao menu “Ferramentas”, clique em “Recursos de Segurança” e, finalmente, em “Habilitar
Bloqueador de Pop-ups”.
d) Acesso ao menu “Exibir”, clique em “Recursos de Segurança” e, finalmente, em “Habilitar Bloqueador de
Pop-ups”.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Cavidade patológica revestida por epitélio envolvendo o ápice de um dente erupcionado, resultante de uma
infecção da câmara pulpar e do canal radicular provocada pela cárie dental, denomina-se:
a) Cisto periodontal apical
b) Cisto primordial
c) Cisto gengival
d) Cisto dentígero
QUESTÃO 22
Nos distúrbios do metabolismo relacionados aos hormônios existe um achado radiográfico que mostra ausência
de lâmina dura e osso com aspecto de “vidro fosco”. A doença que pode estar relacionada com o aspecto
radiográfico citado é:
a) Hiperpituitarismo
b) Osteoporose
c) Hiperparatireoidismo
d) Avitaminoses
QUESTÃO 23
Os primeiros molares inferiores apresentam muitas massas globulares pequenas de esmalte na parte oclusal do
dente. É uma característica clínica que pode ser relacionada com a hipoplasia do esmalte devido a
a) sífilis congênita.
b) deficiências nutricionais.
c) traumatismo ou infecção local.
d) excesso de fluoreto na água.
QUESTÃO 24
Condição em que encontramos aumento das papilas filiformes, com ausência da descamação normal, o que
resulta na apreensão de restos alimentares, podendo conferir à língua um aspecto esbranquiçado intenso:
a) Glossite migratória benigna
b) Língua fissurada
c) Anquiloglossia
d) Língua saburrosa
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QUESTÃO 25
Assinale o fator que dificulta o desenvolvimento da candidíase:
a) Uso de antibióticos bactericidas
b) Uso de drogas imunodepressoras
c) Manutenção do equilíbrio do sistema bucal
d) Uso de corticóides
QUESTÃO 26
Desenvolvimento de estruturas calcificadas, que ocorrem no sistema de ductos das glândulas salivares, recebem
a denominação de:
a) Sialolitíase
b) Mucocele
c) Rânula
d) Cisto glandular
QUESTÃO 27
É comum a prescrição simultânea de dois ou mais medicamentos em muitas doenças de interesse odontológico.
Pode ocorrer de um dos fármacos interferir de algum modo sobre os outros, ocorrendo interações
medicamentosas. É uma desvantagem das interações medicamentosas:
a) Combinação de latência curta com duração do efeito prolongado
b) Uso de menores doses dos fármacos associados
c) Acumulação do efeito indesejável de certo fármaco
d) Dificuldade na detecção do agente responsável por eventual reação adversa
QUESTÃO 28
Em que processos há indicação para o uso de antiinflamatórios?
a) Em processos infecciosos, como terapia isolada.
b) Para alívio temporário da dor e hipertermia, associados com antimicrobianos.
c) Quando há dor isolada ou preponderante sobre os outros sintomas.
d) Quando as manifestações clínicas de dor e comprometimento funcional suplantar o benefício da reação
inflamatória para a regeneração.
QUESTÃO 29
Reação indesejada com o uso de anti-histamínicos:
a) Palpitação, sudorese, tremores
b) Xerostomia
c) Sialorréia
d) Complicações cardiorrespiratórias
QUESTÃO 30
Os antibióticos betalactâmicos
a) alteram a síntese da parede bacteriana.
b) agem sobre bactérias que produzem as enzimas betalactamases.
c) ligam-se aos ribossomos microbianos inibindo a síntese de proteínas RNA dependentes.
d) agem sobre microrganismos desprovidos de parede celular.
QUESTÃO 31
São consideradas medidas de radioproteção para o paciente durante a tomada radiográfica, EXCETO:
a) Uso do avental plumbífero
b) Uso de protetores de tireóide
c) Uso de filmes dosimétricos – crachás
d) Ajuste do tempo de exposição conforme a velocidade do filme
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QUESTÃO 32
A lâmina alveolar externa do osso maxilar é quase sempre delgada e suficientemente porosa para permitir o
sucesso da anestesia do plexo. No entanto, existe uma região em que o osso da face externa é relativamente
espesso, que é a região do
a) segundo molar superior.
b) primeiro pré-molar superior.
c) primeiro molar superior.
d) segundo pré-molar superior.
QUESTÃO 33
O mais superficial dos músculos da mastigação é o
a) temporal.
b) pterigóide lateral.
c) masseter.
d) pterigóide medial.
QUESTÃO 34
Na posição de repouso da mandíbula (postura de repouso),
a) os dentes não estão em contato.
b) a cabeça está fletida.
c) a cabeça está estendida.
d) os dentes estão em constante contato.
QUESTÃO 35
São lesões pré-cancerosas da boca, EXCETO:
a) Leucoplasia
b) Líquen plano
c) Ameloblastoma / papilomas
d) Hiperplasia gengival
QUESTÃO 36
Diversas doenças sistêmicas podem ser provocadas ou agravadas pelos focos de infecção bucal. Entre elas,
destaca-se a
a) leucemia.
b) endocardite bacteriana.
c) diabetes.
d) hanseníase.
QUESTÃO 37
Constitui elemento subsidiário ao diagnóstico, prognóstico, planejamento terapêutico e proservação do paciente:
a) Terapêutica anticoagulante
b) Hipovitaminoses
c) Exames complementares
d) Lesões brancas
QUESTÃO 38
A ocorrência comum de cardiopatias em adultos sugere cuidados em relação aos procedimentos odontológicos.
É um procedimento CORRETO em relação aos cardiopatas:
a) Preparo psíquico do paciente
b) Uso de anestésicos com vasoconstrictores
c) Sessões muito prolongadas
d) Procedimentos dolorosos
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QUESTÃO 39
As estruturas que se relacionam com o nervo alveolar inferior (ou estão próximas ao longo do seu trajeto) são,
EXCETO:
a) Músculos pterigóides
b) Nervo lingual
c) Canal mandibular
d) Face posterior do colo da mandíbula
QUESTÃO 40
Das técnicas radiográficas abaixo, qual a mais indicada para a detecção de uma lesão de cárie na superfície
mesial do dente 46?
a) Periapical
b) Interproximal / bite-wing
c) Oclusal
d) Panorâmica
QUESTÃO 41
O ameloblastoma é um tumor agressivo, não metastático, que se origina de remanescentes do epitélio
odontogênico do órgão do esmalte ou da lâmina dentária. Em relação ao ameloblastoma, é CORRETO afirmar:
a) Embora raro, ainda é o mais comum dos tumores odontogênicos.
b) Quanto à densidade radiográfica é radiopaco.
c) Quando a lesão é na maxila, ela não se estende para os seios paranasais e órbitas.
d) Acomete mais os adultos jovens em torno de 25–30 anos.
QUESTÃO 42
Sobre a tomada radiográfica periapical, é CORRETO afirmar:
a) O filme deve ser posicionado com o longo eixo horizontalmente para a radiografia de incisivos e caninos,
e verticalmente para radiografias de molares e pré-molares.
b) O dente a ser examinado e o filme não devem permanecer em contato.
c) O cabeçote de raios X deve ser posicionado de tal forma que o eixo incida perpendicularmente ao dente
e ao filme.
d) O dente e o filme não devem permanecer paralelos.
QUESTÃO 43
São acidentes e complicações relacionados às técnicas anestésicas, EXCETO:
a) Edema
b) Reações alérgicas ou hipersensibilidade
c) Infecções
d) Fratura da agulha
QUESTÃO 44
O trismo é resultado da perda da função normal de um músculo e geralmente ocorre quando a solução
anestésica é injetada no músculo:
a) Elevador do lábio superior
b) Bucinador
c) Temporal
d) Pterigóide medial e lateral
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QUESTÃO 45
Para a anestesia adequada do primeiro molar superior é necessário atingir o(s):
a) Nervo alveolar superior posterior
b) Nervo alveolar superior posterior e médio
c) Nervo alveolar superior anterior
d) Nervo alveolar superior médio
QUESTÃO 46
Em relação às técnicas anestésicas, é CORRETO afirmar:
a) Anestesia por bloqueio regional dos nervos alveolares superiores anterior e médio está indicada para
intervenções nos incisivos, caninos e pré-molares superiores.
b) Anestesia por bloqueio regional dos nervos palatinos maiores está indicada para intervenções na
fibromucosa palatina na região de caninos.
c) Anestesia por bloqueio regional dos nervos nasopalatinos e incisivos está indicada para intervenções na
fibromucosa palatina no seu terço posterior.
d) Anestesia por bloqueio regional dos nervos alveolares superiores posteriores está indicada para
intervenções nos pré-molares superiores.
QUESTÃO 47
As intervenções exodônticas estão sujeitas a acidentes e complicações. Em relação a esses problemas, é
CORRETO afirmar:
a) A alveolite ocorre pela infecção do alvéolo causada principalmente pelos estreptococos e estafilococos e
aparece após sete dias da extração.
b) A lesão do nervo alveolar inferior pode acontecer quando o canal mandibular passa próximo aos ápices dos
dentes a serem extraídos, resultando em perda temporária da sensibilidade do mento, lábio inferior e língua.
c) A dor pós-operatória é a mais comum das complicações, merecendo por parte do cirurgião o conhecimento
das suas causas e o seu tratamento adequado.
d) Na fratura de instrumentais, quando um fragmento permanece no interior do osso alveolar não é importante o
exame radiográfico para a sua localização.
QUESTÃO 48
A osteomielite ocorre quando a osteíte não é circunscrita ou localizada, difundindo-se através do osso esponjoso
e do periósteo. Em relação a esta patologia, é CORRETO afirmar:
a) Não ocorre como conseqüência de abscesso alvéolo dentário agudo.
b) A destruição do osso pode determinar fraturas patológicas da mandíbula.
c) São mais freqüentes na maxila do que na mandíbula.
d) Não há formação de fístulas.
QUESTÃO 49
Os atos cirúrgicos fundamentais e comuns a todas intervenções cirúrgicas são:
a) Diérese e síntese
b) Diérese e hemostasia
c) Hemostasia e síntese
d) Diérese, hemostasia e síntese
QUESTÃO 50
A eliminação total de todas as formas de vida microrgânica que pode ser obtida através de meios físicos ou
químicos é a definição de:
a)
b)
c)
d)

Descontaminação
Limpeza ou higiene
Esterilização
Desinfecção
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FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questão
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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32
33
34
35
36
37
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
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a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Alternativas
b
c
d
b
c
d
b
c
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b
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d
b
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b
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b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
d
b
c
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d
b
c
d
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