Prefeitura da Estância Balneária
de Praia Grande
CONCURSO PÚBLICO 02/2013

DENTISTA
/

A LEITUFÍA COMPETENTETTAS INSTRUÇÕES A SEGUIR É ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO
DESTA PROVA.
> Duração da prova: 3 h oras.
> Tempo mínimo de permanência na sala: 1 hora
Este Caderno é composto de 40 questões objetivas de múltipla escolha.
• Verifique se o cargo descrito acima coincide com o de sua inscrição e confira se o seu caderno
possui todas as páginas.
• Qualquer problema, comunique ao fiscal.
• Utilize o Caderno de Questões como rascunho, transferindo as alternativas assinaladas, ao
final, para a Folha de Respostas.
Não haverá troca do C.aderno de Questões ou da Folha de Respostas, portanto tenha muita
atenção ao assinalara alternativa escolhida (a CANETA).
• Assinale apenas uma única alternativa para cada questão.
• Serão consideradas erradas as questões com dupla marcação ou com rasuras.
• Leia atentamente as instruções constantes de sua FOLHA DE RESPOSTAS.
• Não esqueça de assinar a sua Folha de Respostas, que deverá ser devolvida ao fiscal da sala.
• Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta ponta grossa, não porosa, para preencher
sua Folha de Respostas personalizada.
• O campo -da alternativa escolhida deverá ser preenchido por inteiro, conforme instrução
constante na própria Folha de Respostas.
De acordo com o Edital:
• Para levar seu Caderno de Questões, o candidato deverá permanecer na sala por um período
m ínim o de uma hora

• Por razões de segurança, os Cadernos de Questões somente serão entregues aos candidatos
no local de aplicação das provas, na forma descrita no item anterior.

Divulgação dos Resultados:

Locais de divulgação:
>

>

Gabaritos das Provas Objetivas: a partir de 12/09/2013

>

Demais eventos: acompanhar nos locais de divulgação.

Quadro de Avisos da Prefeitura da Estância Balneária
de Praia Grande/SP

> Sites: www.praiagrande.sp.gov.br
www.ibamsp-concursos.org.br
> Jornais: “A Tribuna” e/ou “Gazeta do Litoral”

CHEGA DE PRECONCEITO CONTRA O LUCRO
Instituições se m fins lucrativos são criadas para aproveitar o po rtu n id ad e s de captação de re cu rso s ou
isenções de im postos, g eralm en te para a lca nça r uma causa social não atendida pelo Poder Público.
A causa ê nobre, seja ela o a ssistencialism o, a educação ou os serviços a com unidades carentes. Com o
crescim en to desse setor, aum entam as solicitações para que a socie da de colabore com seus p ro je to s de
form a não rem unerada, pois “ não há fins lucrativos”.
Há um a grave distorção nessa expectativa. Entidades sem fins lucrativos esperam que e m presas forneçam
seus produtos sem custo, assim co m o esperam que fam ílias sem d ificuldades financeiras deixem de cuidar
de seu fu tu ro para a m p arar os fragilizados. E stam os criando um a insustentável cultura de tira r d o s bem su ced id os para a ssistir os desafortunados, com o se o papel do lucro fosse se r distribuído à sociedade.
E m presas que geram resultados não deveriam dividi-los com os incapazes de erguer um negócio. Isso
prem ia a incom petência. S om ente quando os negócios produzem retornos m aiores que o e sperado (fruto do
investim ento em qualidade e tecnologia), os lucros excedentes podem vira r filantropia.
Não é papel das em presas prestar serviços sem rem uneração. O papel das em presas é p re s ta r bons
serviços, lucrar e investir seus lucros para que esses serviços sejam m elhorados, m ais e m p re go s sejam
gerados e m ais im postos sejam pagos - essa é a ideia. Se o E stado é incapaz de fornecer a e d u c a ç ã o que
ensine a pescar, cabe a ele usar sua arrecadação para sanar os problem as.
Q uanto m ais as fam ílias a brem m ão de poupar para o fu tu ro e praticam o assistencialism o, m ais
dependerão do governo para cu stea r seu futuro. É um círculo p erig o sam en te vicioso.
Q uando me pedem para prestar um serviço sem fins lucrativos, sube nte n do que querem que eu trab alh e
sem rem uneração. Não faz sentido. T en ho fin s lucrativos, com orgulho. Se m eu trabalho cria valor, paguem
o que ele vale. Q uem não tem fin s lucrativos é a instituição que co ntrata o serviço, não quem o presta.
Não te r fins lucrativos não deve cred en ciar ninguém a ser incom petente na captação de recursos. Prestar
serviços para um a em presa sem fins lucrativos não deve ser um a caridade forçada. Lucrar, ou produzir
resultados excedentes, é essencial para o crescim ento de q u a lq ue r atividade. Devem os e s p e ra r das
instituições co m petência técnica e gerencial para levantar fundos, adm in istrar custos e p ag ar suas
ativid ad es sem co rroe r a ca pacidade produtiva da sociedade. Elas deveriam gerar resultados e reinve sti-lo s
para que o atendim ento a sua causa possa crescer. É tem po de lutar por m ais profissionalism o nas causas
sociais.
Gustavo Cerbasi, Publicado originalmente na Revista Época em 13/04/2013,
disponível no site [maisdinheiro.com.br], consultado em 12/8/2013.
1.

Da leitura dos dois prim eiros parágrafos inferi
m os que:

O trecho abaixo será utilizado para a resolução das
questões de 3 a 7.

a)

o principal objetivo das instituições sem fins
lucrativos è obter isenção de impostos.

b)

as instituições sem fins lucjativos, via de
regra, atuam o f ~Nacunas ^^xad as pelo Poder
Público.

“ Estamos criando uma insustentável cu ltura de
tira r dos bem -sucedidos para a ssistir os desafor
tunados, com o se o papel do lucro fosse ser
d istribu íd o à sociedade".

c)

d)

2.

3.

instituições sem nns lucrativos são, indefectivelmente, oportunistas, e sua motivação pri
mordial é o assistencialismo.

a)

é dever da sociedade colaborar de forma não
remunerada com projetos sociais, a fim de que
sejam alcançadas as causas não atendidas
pelo Poder Público.

b)

u)
d)

A distorção a que o autor faz m enc^o no tercei
ro parágrafo refere-se:
a)
b)

ao descaso das famílias hjais a b a s te is
frente às necessidades dos desafortunados.
à hipocrisia das instituições que se declaram
sem fins lucrativos, mas auferem grandes re
ceitas ao adquirir produtos isentos de custos.

c)

ao fato de ele avaliar que a função do lucro
não é assistencialista.

d)

ás empresas que fornecem produtos gratuita
mente às famílias menos favorecidas, incenti
vando a cultura do desperdício.

Sobre o vocábulo “ insustentável” , é válido
asseverar que:

4.

O term o “ com o” , no contexto em que está
inserido:
a)
b)
c)
d)
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sofreu processo de substaníivação, no caso,
uma vez que precedido do artigo indefinido
“uma”.
restringe a aquisição cultural aos bem-sucedi
dos, excluindo desse processo os desafortu
nados.
confere ao substantivo cultura o atributo dr
precariedade,
pode ser substituído pelo termo irrelevante,
com o qual apresenta sinonímia, sem que haja
alteração do contexto.

confere à oração o valor circunstancial de
tempo.
remete a uma condição hipotética.
liga orações do mesmo nível sintático, retac.^nando-as por adição.
expressa comparação, da mesma forma que:
“gosto de você assim como você gosta de
mim".

Dentista

5.

Observe as sentenças seguintes.
I.
II.

III.

9.

Precisam os
a ssis tir esse espetáculo,
dizem que é m aravilhoso!
Desde m uito jovem habituou-se a a ssistir
os mais necessitados, fornecendo remé
dios e m antim entos.
Não a ssistim os o jo g o porque seria televi
sionado m uito tarde da noite e precisáva
m os acordar cedo no dia seguinte.

I.

6.

remuneração - essa funçao cabe às em pre
sas.
II.

II.

III.

que não têm

fin s

lucrativos

pois isso é essencial para o crescim ento
de qualquer atividade.

II, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I. II e III.

São inferências possíveis a p a rtir da leitura do
texto o apresentado em:

uma das ju stifica tiva s plausíveis para sua
acentuação é o fato de ser uma proparo
xítona aparente.
também pode ser explicada sua acentua
ção por se tratar de paroxítona term inada
com a vogal “ o ” .
é acentuado de acordo com a mesma
norma gram atical do term o destacado em “ assim com o esperam que famílias sem
dificuldades financeiras".

a)

I e II, apenas.

b)

I e III, apenas.

c)

II e III, apenas.

d)

nenhuma das proposições.

10. Podemos afirm ar que há um vo cábulo que teve
sua grafia alterada, tendo por base as m od ifi
cações introduzidas pela Reforma Ortográfica

Está correto o que se afirm ou em:

da

a)
b)
c)
d)

oficializada no Brasil em 2008 com o período de

i, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
nenhuma das proposições.

b)
c)

d)

Língua

Portuguesa

firm ada

em

1990 -

transição am pliado até 31 de dezem bro de 2015
cm qual alternativa?

Sobre o verbo sublinhado no excerto é válido
asseverar que:
v
a)

8.

Empresas

devem ser credenciadas a captar recursos,

a)

7.

Destinar resultados de lucros excedentes à
filantropia é um prêm io à incom petência.

III.

Sobre o vocábulo distribuído, afirm ou-se que:
I.

Não é papel do Estado, que é incapaz de
fornecer educação, prestar se rviços sem

O uso do verbo a s s is tir deu-se em consonância
com a norma padrão, tal qual no trecho posto
para análise, na(s) sentença(s) presente(s) em:
a)
b)
c)
d)

Analise as considerações seguintes.

“mais empregos sejam gerados e mais impos
tos sejam pagos - essa é a ideia”.

foi conjugado no futuro do modo subjuntivo e
expressa casualidade ou incerteza.
indica probabilidade e foi conjugado no preté
rito imperfeito do subjuntivo.
aponta a continuidade de um acontecimento
em relação a outro ocorrido ao mesmo tempo
no passado e foi conjugado no pretérito imper
feito do modo indicativo.
o pretérito perfeito do indicativo foi o tempo
verbal em que foi conjugado e relata evento
ocorrido e concluído em determinado momen
to do passado.

b)

“É um círculo perigosamente vicioso”.

c)

“Se meu trabalho cria valor, paguem o que ele
vale”.

d)

“não deve credenciar ninguet^ a §gHncompetente na captação de recursos".

11. Avalie as proposições abaixo.
I.

“ Instituições

sem

fins

lucrativo s

são

criadas para aproveitar oportunidades de
captação de recursos” - para aproveitá-los.

0 circu lo perigosam ente vicio so a que Gustavo
Cerbasi faz alusão consiste na situação des
crita em qual alternativa?

II.

a)

III.

Quanto maiores os recursos empregados em
zjxol do asMstencialismo, maior o número de
famílias que poupam para o futuro.
b) Famílias que abrem mão.de poupar, em nome
de um assistencialismo sem futuro, acabam
por assumir também o custeio das despesas
do governo.
c) Quanto mais se abdica de uma economia para
o futuro, em nome do assistencialismo, mais
se cria uma dependência do governo.
d) A dependência que famílias carentes desen
volvem quando abrem mão de poupar para o
futuro, é diretamente proporcional ao aumento
do custeio dos programas assistencialistas do
governo.

“ Empresas que geram resu ltad os” - que os
geram.
“ O papel das empresas é prestar bons
se rviços” - é prestá-los.

IV.

“ sem corroer a capacidade produtiva da
sociedade” - sem corroer-lhe.

A

substituição

do

term o

sublinhado

pelo

correspondente pronome oblíquo fo i realizada
respeitando-se os ditames da norma culta em:
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a)

apenas uma das proposições.

b)

apenas duas das proposições.

c)

apenas três das proposições.

d)

todas as proposições.

Dentista

0 tre ch o abaixo será utilizado na resolução das
questões 12 e 13.
“ ... auando os neqócios
m aiores que o esperado” .

produzem

14. Analise a concordância verbal realizada nas
sentenças a seguir.

retornos
I.

vítim as das enchentes se esgotaram antes

12. Exige o mesmo com plem ento que o verbo
acim a destacado, o em pregado em qual alter
nativa?
a)
t>)
c)
d)

do térm ino das chuvas torrenciais.
II.
III.

15.

Mais de um candidato apresentou recurso
contra a questão considerada polêm ica.

Obedece(m) ao disposto pela norm a culta o(s)
período(s) representado(s) em:

foi produzido.
tenha sido produzido
seriam produzidos.
são produzidos.

P ô ST£R Q ? \ à

Minas Gerais possuem as m aiores jazidas
de ferro e ouro do país.

"... para que a sociedade colabore com seus
projetos".
“Empresas que geram resultados".
“Não e papel das empresas”.
“... mais dependerão do governo

13. A tran spo sição da sentença para a voz passiva
resultará na forma verbal:
a)
b)
c)
d)

A m aior parte dos recursos destinados às

a)

l, aphnas.

b)

! e j,( apenas.

c)

I e III, apenas.

d)

IjH õ IU .

AU PA COPA

A nalisando cs elem entos apresentados na charqe, está correto o asseverado em qual alternativa?
a)
b)
c)
d)

O quadrinho tem características notadamente ufanistas, haja vista a alusão elogicsa à Copa do Mundo.
O objetivo do autor é censurar a indolência característica dos trabalhadores da construção civil, apontando-os
como os verdadeiros responsáveis pelo atraso nas obras da Copa.
A expressão dos personagens nos dois quadrinhos é emblemática, pois indicativa da fidúcia, não apenas
deles, mas também do cartunista, no projeto Copa do Mundo 2014 no Brasil.
O cartunista assume tom crítico, utilizando-se do humor para exprobrar a falta'de planejamento efetivo em
eventos realizados no país.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16.

Cabe ao SUS a tarefa de prom over e proteger a saúde, com o d ireito de todos e dever do Estado, e para isso
se organiza conform e alguns p rincípios e diretrizes, com o universalidade, integralidade, equidade,
participação da com unidade, descentralização, regionalização e hierarquização. A participação da
com unidade ocorre por meio dos C onselhos e Conferências de Saúde. A função do Conselho de Saúde é:
a)
b)

c)
d)

formular estratégias para o enfrentamento dos problemas de saúde, controlar a execução das políticas de
saúde e observar os aspectos financeiros e econômicos rio setor.
garantir a oferta necessária aos indivíduos e à coletividade, independentemente das condições econômicas, da
idade, do local de moradia e outros, com ações e serviços de promoção à saúde, prevenção de doenças,
tratamento e reabilitação.
promover a justiça social, canalizando maior atenção aos que mais necessitam.
oferecer toda a assistência necessária, sem distinções ou restrições.
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Dentista

20. A ssinale a alternativa correta considerando o
d isp osto na Lei n° 8.080/90.

17. Quando se fala em Atenção Primária à Saúde
ou Atenção Básica, o M inistério da Saúde d e fi
ne a Saúde da Família com o estratégia p rio ritá 
ria e. por m eio dela. a atenção à saúde é feita
p o r uma equipe m u ltid iscip lin a r com posta por,
no m ínim o:
a)

médico, enfermeiro, cirurgião-dentista e ACS
(Agente Comunitário de Saúde).

b)

médico, técnico ou auxiliar de enfermagem,
cirurgião-dentista e ACS.

c)

médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de
enfermagem e ACS.

d)

médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de
enfermagem e cirurgião-dentista.

a)

b)

c)

d)

18. Segundo d isposto no Decreto Federal n°
7.508/2011 que regulamenta a Lei n° 8.080/90
para d isp o r sobre a organização do Sistema
Único de S a ú d e -S U S , o planejam ento da
saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências,
________________ referem-se aos serviços
de^atendim ento inicial à saúde do usuário no
SUS.

21. Em relação ao Sistema Único de Saúde, a Lei
n° 8.142/ 90:
a)

estabelece que a prevenção primária fica
sempre a cargo do Estado.
b) dispõe sobre a participação da comunidade
em sya gestão e sobre as transferências
injerfjovernamentais dos recursos financeiros
dia área da saúde.
c) convalida uma concepção de que os Municí
pios têm que suprir financeiramente a saúde.
d) estabelece um aumento no espaço de atuaçsc dce Estados.

A ssinale a alternativa aue com pleta correta
mente a lacuna acima.
a)

Portas de Entrada.

b)

P.egiõe? de Saúde.

c)
d)

Territórios Básicos de Saúde.
Serviços Especiais de Acesso Aberto.

19. Sobre o processo
dizer que:
a)

vi

c)

dl

saúde-doença

A iniciativa privada não poderá participar do
Sistema Único de Saúde (SUS), mesmo em
caráter complementar.
A saúde é um direito fundamental do sef
humano, devendo o Estado prover as condi
ções indispensáveis ao seu pleno exercício,
sendo que seu dever não exclui o das
pessoas, da família, das empresas e da
sociedade.
A assistência terapêutica integral, excetuandose a farmacêutica é campo de atuação da
esfera Estadual do SUS.
Os cargos e funções de chefia, direção e
assessoramento, no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS), não poderão ser exercidos
em regime de tempo integral.

22. P articipar da definição de normas e m ecanis
m os de controle, com órgãos afins, de agravo
sobre o meio ambiente ou dele decorrentes,
que, tenham repercussão na saúde hum ana e
elaborar normas para regular as relações entre
o SUS e os serviços privados c o ntratad os de
assistência à saúde são com petências:

podemos

O conceito de saúde-doença estuda exclusi
vamente os fatores orgânicos e sociais das
enfermidades e pretende obter possíveis
causas para o surgimento de determinada
doença.

a)
b)
c)
d)

O conceito de multicausalidade exciui a pre
sença de diferentes agentes etiológicos numa
pessoa como fator de aparecimento de
doenças.

da direção nacional do SUS.
da direção estadual do SUS.
das secretarias municipais de saúde.
das Comissões Intergestores.

23. São abrangências da Saúde do Trabalhador:

A fase patológica pré-clinica corresponde ao
período que antecede às manifestações clíni
cas das doenças. Somente conhecido por
associação de possíveis fatores causais às
posteriores manifestações epidemiológicas
das distintas patologias, considerados a partir
de sua confirmação como somente por fatores
de risco.

I. assistência ao trabalhador vítim a de aci
dentes de trabalho ou portador de doença
prqfissional e do trabalho.
II avaliação do impacto que as te cno log ia s
provocam à saúde.
III. participação na normatização, fiscalização
e controle dos serviços de saúde do
trabalhador nas instituições e em presas
púbiicas e privadas.

O processo saúde-doença é uma expressão
usada para fazer referência a todas as variá
veis que envolvem a saúde e a doença de um
indivíduo ou população e considera que
ambas estão interligadas e são conseqüência
dos mesmos fatores.

Estão corretas:
a)
b)
c)
d)
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I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

Dentista

24. C onsiderando a notação dentária
representado pelo núm ero 31 é o:
v)
b',
c)
d)

incisivo
incisivo
incisivo
incisivo

o

dente

29. Existem alguns fatores predisponentes à
superdosagem no uso de anestésicos locais.
Sendo que:

central inferior esquerdo.
central superior esquerdo
laferál inferior direito.
lateral superior direito.

a)

b)

25. Para se determ inar o sentido da inclinacão e
co nse gu ir a denom inação das paredes que fo r
mam uma cavidade, supõe-se que os dentes
são atravessados por planos. C onsiderando o
plano longitudinal com o o plano que passa
pelo centro do dente da face oclusal ou incisai
até o ápice radicular, podem os estudar 3 pla
nos:
a)
r'j
c)
d)

c)
d)

30. Existem vários vasoconstritores que podem
ser associados aos anestésicos locais. Numa
injeção intravascular acidental, a ____________
pode elevar a pressão sistólica e a frequência
cardíaca e a _____________ pode provocar
contração da m usculatura uterina.

frontal, lateral e superior.
interno, externo e inferior.
horizontal, vestibulo-lingual e mésio-distal.
vertical, horizontal e proximal.

26. É um índice de cárie dentária baseado na
unidade lesão, nele, a cada dente é atribuída
uma nota, de acordo com o grau de cárie
presente. Esse é,©J,ndice de:
a)
b)
c)
d)

Assinale a alternativa que com pleta correta e
•fespectivamente as lacunas acima.
a)
b)
c)
d)

Mellanby.
Bodecker.
Clune.
Sloman.

II.

III.

a)
b)

Àspersão ds hipocloricc de sódio a 1% é
indicada para desinfecção de m odelos de
gesso.
Imersão por 30 m inutos em glutaraldeído
ácido a 2% é indicada para moldagens em
Pasta OZE.
Imersão por 10 m inutos em glutaraldeído
ácido a 2% é indicada para siliconas.

c)

d)

I e II. apenas.
I e III, apenas.
>! c !!:, sponcc.
I, II e III.

ã)
*
b)
c)

28. "D urante o processo de esterilização deve-se
observar a disposição dos artigos dentro da
câmara. Nas autoclaves deve-se respeitar um
espaçam ento de 20 a 25 mm entre todos os
pacotes. O volum e do material não pode
ultrapassar 60% da capacidade do aparelho. Os
pacotes m aiores devem ser posicionados na
parte in fe rio r da câmara, e os menores por
cim a.” O texto está:
j)
bj

c)
d)

As penicilinas são bactericidas.
As penicilinas naturais são destruídas pelo pH
do estômago, razão peia qua, sua administra
ção não pode ser via oral, como o caso da
penicilina G Benzatina.
Considerando a administração oral, a ampicilina é a escolha quando não queremos rea
ções de náusea, vômitos e diarréia.
A amoxicilina é uma penicilina semi-sintética.

32. É considerado incorreto quando utilizam os a
técnica de higienizaçào de Bass:

Está correto o que se afirm a em:
a)
b)
c}
d)

Adrenalina e felipressina.
Adrenalina e fenilofrina.
Felipressina e noradrenalina.
Noradrenalina e fenilofrina.

31. Considerando as penicilinas, assinale a a lter
nativa incorreta

27. C onsiderando a desínfecção de m ateriais de
m oidagem e m odeios, avalie as frases abaixo.
i.

embora as reações possam acontecer em
todas as idades, os idosos são mais susceptí
veis, pois as funções de absorção, metabolis
mo e excreção podem estar diminuídas.
a disfunção hepática diminui o risco de super
dosagem.
o uso de meperidina protege o indivíduo da
superdosagem.
indivíduos de maior peso corporal são mais
susceptíveis â superdosagem do que outros
de menor peso.

d)

é utilizada para a higienizaçào do sulco gengival.
as cerdas devem estar aplicadas contra a
gengiva.
deve-se formar um ângulo de 45° entre as
cerdas e a coroa do dente.
a escova deve ser ativada com pressão suave
e movimentos vibratórios.

33. C onsiderando a clorexidina e os agentes oxidantes para controle quím ico da placa bacteriana, pode-se dizer que:
a)

totalmente correto.
incorreto, pois os pacotes maiores devem ser
posicionados na parte de cima da câmara,
para facilitar o fluxo do vapor.
incorreto, pois não há necessidade de espa
çamento entre pacotes no caso da autoclave.
incorreto, pois o volume do material não pode
ultrapassar 80% da capacidade.

bj
5)

d)
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o agente oxidante é eleição quando deseja
mos um enxaguatório para ser usado por
periodo de tempo ilimitado,
a formação de paracloroanilina é um efeito
adverso^ár-eforexidina.
por>e5fercer eficazmente a redução da placa
-bacteriana, a clorexidina é também um exce
lente redutor de cálculos supragengivais.
o peroxiborato de sódio na forma de solução
bucal atua sobre os microorganismos anaeróbios.

Dentista

34. É possível uma redução de cárie de 50%
quando utilizamos:
a)

dentifrícios com flúor (1,0 ou 1,5 mg de ions
flúor/g).

b)

bochechos semanais com fluoreto de sódio a
0,2%.

tf

bochechos diários com fluoreto de sódio a
0,05%.

d)

bochechos semanais com fluoreto de sódio a
0,5%.

. C onsiderando a traum atoterapia
decíduos, podemos afirm ar que:
a)
b)

de

38. C onsiderando os distúrbios sistê m icos e o
periodonto, avalie as frases abaixo.

na subluxação há deslocamento do dente.

d)

o período ideal de reimplante do dente avulsionado é de 3 horas.

C

d)

Lesões hípertróficas causadas por Candida, podem aparecer tanto na gengiva quan
to na mucosa, e lembram leucoplasia.

Moldeira perfurada é geralmente a mais utili
z.ada.
Recomenda-se que a remoção modelo/molde
seja feita em aproximadamente 3 horas, se
desejamos obter um máximo de resistência na
superfície do modelo.
O tempo de manipulação é muito importante,
a resistência do gel pode ser reduzida em até
50% se a mistura não for completada.

um tempo de trabalho razoável está entre 2 e
5 minutos.

b)

o tempo de trabalho pode ser diminuído pela
redução da relação pó/liquido.
o pó deve ser incorporado todo ao líquido
numa única vez, na sua manipulação.

I e II, apenas.

b)

I e III, apenas.

c)
d)

II e III, apenas.
I, II e III.

a)

Revelar, mesmo quando solicitado pela justiça
(casos previstos em lei), fato sigiloso de que
te r'ia co íhecimento em razão do exercício de
si •*» prj&nssão.

b)

D eiviai paciente tfe colega.

c)

Praticar ou pêímitir que se pratique concorrên
cia desleal.

d)

Considerando o magistério, eximir-se de res
ponsabilidade nos trabalhos executados em
pacientes pelos alunos.

Um tempo de manipulação entre 45 segundos
e 1 minuto é geralmente suficiente.

a)

J)

III.

39. Assinale a alternativa que não representa uma
infração ética, baseando-se no C ódigo de Ética
do Conselho Federal de Odontologia, 2006.

40. Considerando as lesões endodõnticas e seus
diagnósticos, pode-se dizer que:

37. É co rreto afirm ar para o cim ento de fosfato de
zin co güe:

c)

No caso do Herpes Zoster, quando a d iv i
são m axilar do nervo trigêm eo é afetada,
as lesões podem aparecer na gengiva palatina, estritam ente de forma unilateral.

a)

36. A ssinale a alternativa que não m ostra corretam ente uma característica do alginato.

DJ

II.

Está correto o que se afirma em:

na concussão o dente encontra-se firme em
seu alvéolo e não apresenta sangramento no
suleo qengival.
a remoção cirúrgica é o procedimento adequa
do nos casos de intrusão.

u\

Na Síndrom e de Down, a dentição perm a
nente é afetada por uma inflam ação rápida
e grave em mais da metade dos pacientes,
o que não ocorre na dentição decídua.

dentes

Ç)

a)

I.

a presença do ácido fosfórico provoca uma
alta acidez no cimento no momento em que
ele é aplicado ao dente, assim, pode ocorrer
uma injúria à polpa se a dentina subjacente
não estiver protegida.
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a)

no estágio inicial da pulpite irreversível sinto
mática, os estímulos térmicos não geram mais
exaderbação da dor

b)

aqíuipite crônica hiperplásica também é denominadc ué pólipo pulpar.

c)

na pulpite reversível, quando o dente é expos
to a temperaturas extremas, os pacientes rela
tam dor de longa duração.

d)

no caso de dente despulpado, a última área
pulpar a evoluir para a necrose corresponde
ao terço coronal.
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