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SEAD
CIRURGIÃO-DENTISTA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
01 -

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) este caderno, com o enunciado das 40 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim
distribuídas:
PROVAS

QUESTÕES

Língua Portuguesa IV

Conhecimentos
Específicos

1
6
11
21
31

a
a
a
a
a

5
10
20
30
40

PONTOS
2,0
3,0
2,0
2,5
3,0

b) um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02 -

Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO.
Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03 -

Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04 -

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.
Exemplo:

A

B

C

D

E

05 -

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior e/ou inferior
- BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06 -

Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só
uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma
opção anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07 -

SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,
headphones, telefones celulares, pagers ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

08 -

Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

09 -

Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.

10 -

O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS.

11 -

O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após uma hora contada a partir do início das mesmas.
Para poder levar o Caderno de Questões, deverá permanecer até 30 (trinta) minutos antes do horário
estabelecido para o encerramento.
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2
Infere-se do texto que a relação entre saúde e felicidade reside
no fato de que:
(A) a felicidade é um dos objetivos da atividade de psicólogos.
(B) a felicidade produzida artificialmente pode ser nociva
ao ser humano.
(C) a euforia é um dos elementos determinantes do bemestar das pessoas.
(D) a ciência se ocupa em diminuir dores e padecimentos
da alma.
(E) os produtos químicos são provocadores do estado de
felicidade.

Em busca da felicidade
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Ainda que seja para tudo se acabar na quarta-feira,
o carnaval é uma fonte de alegria e felicidade coletivas só
comparável a momentos como os da conquista da Copa
do Mundo de futebol.[...] Por que não se consegue
transformar essa euforia efêmera num estado duradouro
de prazer e bem-estar, sem precisar dos estímulos
artificiais das drogas – cocaína, heroína, álcool – ou
antidepressivos como os Prozacs da vida?
Pois é mais ou menos isso o que dezenas de
cientistas de diversas áreas estão investigando em várias
partes do mundo. São psicólogos, neurobiologistas,
psicanalistas tentando descobrir os mecanismos naturais
que criam esses estados tão agradáveis quanto eventuais.
Como perpetuá-los? Como transformar para sempre uma
depressão no seu oposto? Em suma, como fazer com
que os centros de prazer de nosso cérebro saiam por aí
distribuindo à vontade substâncias propiciadoras de altoastral, tais quais a dopamina e a endorfina?
Essa idéia de mudar a orientação de uma ciência
que sempre se preocupou em minorar dores e
padecimentos da alma, mais do que em despertar
prazeres, teria começado quando o psicólogo Martin
Seligman percebeu que em casa, com a filha, era um
chato.
Eleito em 2000 presidente da Associação
Americana de Psicologia, ele teria se dado a missão de
pôr em prática o novo foco da atividade, que não deveria
se satisfazer apenas em levar um paciente do estado
negativo ao normal, ou seja, “de um menos cinco para o
zero”, como ele explicou à revista portuguesa “Visão”.
O seu objetivo seria descobrir como levá-lo “do zero ao mais
cinco”, isto é: em vez de serem menos infelizes, as
pessoas tinham que ser mais felizes.
Uma das descobertas desses estudos que estão
se multiplicando é que o peso das relações afetivas na
nossa felicidade pode ter um efeito maior do que uma
situação financeira favorável, confirmando o que parecia
ser um consolo de pobre: dinheiro não traz felicidade.
Além da constatação de que bons sentimentos e valores
positivos como a solidariedade e o otimismo elevam as
taxas de felicidade, uma pesquisa com mais de 20 mil
pacientes fez uma revelação surpreendente – a de que
os casados tendem a ser mais felizes do que os solteiros.
E isso porque três em cada quatro casados viam no
parceiro o seu melhor amigo.
Não foi difícil concluir que a amizade é assim a
relação que mais contribui para a construção da felicidade.
Mais do que o amor? Não se disse, mas não estranharia.
Como a amizade não tem cláusula de exclusividade, é
menos possessiva, talvez dê menos trabalho para ser feliz.

3
Indique a opção em que a coluna da direita NÃO traz
exemplo(s) do que vem expresso na coluna da esquerda,
de acordo com o texto.
(A)

carnaval (l. 2)

(B)

antidepressivos (l. 8)
cientistas de diversas
áreas (l. 10)
substâncias propiciadoras
de alto-astral (l. 17-18)
bons sentimentos e
valores positivos (l. 39-40)

(C)
(D)
(E)

fonte de alegria e felicidade
coletivas
os Prozacs da vida
psicólogos, neurobiologistas, psicanalistas
a dopamina e a endorfina
a solidariedade e o otimismo

4
Assinale a afirmação correta a respeito do penúltimo e do
último parágrafos do texto.
(A) O ditado “Dinheiro não traz felicidade” só vale para as
pessoas pobres.
(B) As pessoas pobres costumam ter bons sentimentos e
valores positivos.
(C) A maioria das pessoas casadas considera o cônjuge
como o seu maior amigo.
(D) A revelação dos resultados do estudo surpreendeu os
20 mil pacientes pesquisados.
(E) Um estudo provou que a amizade é mais importante para
o bem-estar do que o amor.

5
A forma verbal “teria começado” (l. 22) pode ser
adequadamente substituída por:
(A) tinha começado.
(B) havia começado.
(C) esteve começando.
(D) talvez começasse.
(E) provavelmente começou.

VENTURA, Zuenir. O Globo, 09 fev.05

6
Entre as apresentadas abaixo, as palavras que são sinônimas
de “efêmera” (l. 5) e “eventuais” (l. 13), respectivamente, são:
(A) passageira – casuais.
(B) esfuziante – finais.
(C) eterna – incertos.
(D) enorme – factuais.
(E) perene – acidentais.

1
O conceito de felicidade de que fala o título do texto é:
(A) momento de alegria.
(B) euforia efêmera.
(C) prazer duradouro.
(D) felicidade conjugal.
(E) boa situação financeira.
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7

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Na linha 4, a expressão “por que” é grafada separadamente,
ao passo que, na linha 44, “porque” é grafado junto. Indique a
opção em que a grafia está correta de acordo com a norma
culta.
(A) Ela chegou cedo por que tinha muito a fazer.
(B) O cargo por que você esperava foi preenchido.
(C) O funcionário não terminou o relatório, porquê?
(D) A cidade porque ele passou foi fundada por imigrantes.
(E) Não entendo porque certas pessoas são tão malhumoradas.

11
Em um dente com indicação de tratamento endodôntico, após
o acesso inicial à câmara pulpar, a remoção do teto da câmara
em movimentos de varredura de “dentro-para-fora” deve ser
feita com uma broca tipo:
(A) esférica.
(B) tronco-cônica.
(C) chama.
(D) endo-z.
(E) cilindrica.

8
O trecho que NÃO é correto sintaticamente para completar
uma frase começada por “Além...” é:
(A) ...da pesquisa sobre felicidade sem estímulos químicos,
o texto menciona idéias de um psicólogo americano.
(B) ...dos psicólogos terem pesquisado os estímulos
artificiais da felicidade, eles investigaram também as suas
causas naturais.
(C) ...da boa vontade da comunidade de saúde com os
resultados das pesquisas, o público em geral também
os aplaudiu.
(D) ...de as pessoas casadas serem mais felizes, pesquisas
mostram também que elas tendem a morrer mais tarde.
(E) ...de a verificação dos pesquisadores não trazer uma
solução para a felicidade definitiva, ela também não
aponta paliativos.

12
Dentre as patologias que podem afetar a gengiva, o principal
diagnóstico diferencial da gengivite necrosante aguda é:
(A) sarcoma de Kaposi.
(B) blastomicose.
(C) estomatite aftosa.
(D) periodontite crônica.
(E) gengivoestomatite herpética primária.

13
O grau de formação do cálculo dental não depende somente
da quantidade de placa bacteriana existente. Que outro fator
está diretamente relacionado com a formação e localização
do cálculo dental supragengival?
(A) Diabete.
(B) Puberdade.
(C) Tabagismo.
(D) Trauma oclusal.
(E) Secreção das glândulas salivares maiores.

9
Aponte a opção em que se encontra um uso INACEITÁVEL
de concordância.
(A) Uma e outra coisa merece nossa atenção.
(B) Nem um nem outro candidato conseguiram se destacar.
(C) O médico, com sua enfermeira, foi ao Congresso.
(D) No relatório da OMS, tinham vários erros de tabela.
(E) Os cientistas haviam tido muito cuidado nos experimentos.

14
Segundo Lindhe (1999), após quanto tempo de acúmulo de
placa bacteriana se estabelecem, na maioria das pessoas,
os sinais clínicos da gengivite?
(A) 2 a 3 horas.
(B) 2 a 3 dias.
(C) 10 a 20 dias.
(D) 60 a 90 dias.
(E) 1 ano.

10
Indique a opção que contém uma oração subordinada que
está corretamente introduzida por um pronome relativo.
(A) Não é difícil saber de que o melhor para a saúde do ser
humano é ingerir menos produtos químicos.
(B) As diversas drogas cujos os componentes são de origem
laboratorial trazem maiores danos à saúde.
(C) As descobertas que falam estes relatórios sobre a
felicidade eram já esperadas pela comunidade científica.
(D) Os estímulos artificiais das drogas onde se sente
felicidade são nocivos à saúde.
(E) Os boletins científicos a que tiveram acesso os repórteres
relatavam o que o grande público esperava.

15
Em periodontia, qual(is) é(são) o(s) procedimento(s) que
tem(têm) por objetivo a remoção de placa e cálculo das
superfícies dentárias?
(A) Escovação.
(B) Bochechos com antissépticos.
(C) Fluoretação tópica.
(D) Limpeza interdentária com fio ou fita dental.
(E) Raspagem e alisamento radicular.
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16

20

Segundo Lindhe (1999), na técnica de gengivectomia descrita
por Goldman em 1951, após a incisão inicial pelas faces
vestibular e lingual, o tecido mole é separado do periodonto
interdental com o uso de:
(A) sonda milimetrada.
(B) sonda exploradora.
(C) broca esférica diamantada.
(D) Gengivótomo de Orban nº 1 ou 2.
(E) lima para osso curva Schluger nº 9/10.

A Síndrome de Gorlin-Goltz é caracterizada por:
(A) língua geográfica, fenda palatina e micrognatia.
(B) múltiplos ceratocistos odontogênicos, costela bífida e
carcinoma basocelular.
(C) hipoplasia ou ausência das clavículas, fechamento tardio
das suturas cranianas e retenção prolongada dos dentes
decíduos e conseqüente retardo na erupção dos permanentes.
(D) hipertelorismo, nariz de papagaio e hipoplasia maxilar.
(E) comprimento excessivo dos ossos longos, aracnodactilia
e forma do crânio e face extremamente longa e fina.

17
O meio pelo qual procuramos criar as condições mais
favoráveis possíveis para que um indivíduo possa resistir ao
ataque de uma doença ou grupo de doenças é a(o):
(A) profilaxia.
(B) proteção específica.
(C) promoção de saúde.
(D) limitação do dano.
(E) diagnóstico precoce.

21
Com relação ao ameloblastoma, é correto afirmar que:
(A) a média de idade do paciente, por ocasião da descoberta
da lesão, é de aproximadamente 60 anos.
(B) a lesão típica começa insidiosamente como uma lesão
periférica de muco oral, invadindo o osso com a progressão da doença.
(C) cerca de 80% dos casos originam-se na maxila.
(D) é uma lesão multilocular, radiolúcida e mais comum em
região de molares inferiores e ramo mandibular.
(E) é uma neoplasia maligna levando a óbito na maioria dos
pacientes.

18
Dentre os métodos de controle de infecção citados abaixo,
qual deve ser usado no instrumental odontológico por ser
considerado um método de esterilização eficaz?
(A) Flambagem.
(B) Utilização de óxido de etileno.
(C) Aplicação de calor úmido a 100o por 10 minutos a 1 ATM.
(D) Imersão em álcool etílico.
(E) Imersão em água fervente por 10 a 20 minutos.

22
Um dos tumores odontogênicos mais comuns, com característica radiográfica de uma massa irregular de material
calcificado (radiopaca), circundada por um halo radiolúcido
fino, com periferia regular ou com um número variável de
estruturas semelhantes a dentículos, é o:
(A) ameloblastoma.
(B) odontoma.
(C) mixoma odontogênico.
(D) adenoma Pleomórfico.
(E) granuloma de células gigantes central.

19
Segundo o INCA/Pro-Onco, as leucoplasias são consideradas lesões precursoras de lesões malignas. Sobre as
leucoplasias na cavidade oral são feitas as afirmações a
seguir.
I - O tabaco é um fator etiológico das leucoplasias.
II - São lesões de coloração avermelhada.
III - Ocorrem com mais freqüência em mulheres com
20 anos.
IV - Deve-se sempre optar por biópsias excisionais nos casos
de leucoplasia extensa.
V - Os locais mais comuns de ocorrência são: bordas e
face ventral de língua, assoalho da boca e mucosa jugal.

23
O ramo do nervo trigêmeo que deixa o crânio através do forame
redondo é o:
(A) oftálmico.
(B) maxilar.
(C) mandibular.
(D) mentoniano.
(E) supra-orbitário.

Estão corretas as afirmações:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III, apenas.
I e V, apenas.
I, IV e V, apenas.
II, III e IV, apenas.
II, III, IV e V, apenas.
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24

28

Um paciente que se apresenta com um abscesso agudo
causado pelo canino superior envolvendo a fossa canina e a
região infra-orbitária, com grande coleção purulenta na região,
deve ter este dente anestesiado, para fim de exodontia,
através da(s) técnica(s) de:
(A) bloqueio do nervo maxilar (tuberosidade alta).
(B) bloqueio do nervo infra-orbitário e complementação
palatina.
(C) bloqueio do nervo alveolar súpero-posterior (tuberosidade
baixa) e complementação palatina.
(D) bloqueio do nervo alveolar súpero-posterior (tuberosidade
baixa), bloqueio do nervo infra-orbitário e complementação
palatina.
(E) injeção supra-periosteal (infiltrativa) na região e
complementação palatina.

Sobre os selantes de fóssulas e fissuras, podemos afirmar
que:
(A) as propriedades cariostáticas também são atribuídas à
obstrução física das fóssulas e fissuras, prevenindo a
penetração de carboidratos fermentáveis.
(B) os resinosos têm vantagem de liberar fluoreto, tendo efeito
preventivo continuado mesmo com a perda visível do
material.
(C) nos selantes com carga o paciente pode ser dispensado
sem qualquer ajuste oclusal, pois o mesmo irá desgastarse com a mastigação.
(D) todos os selantes resinosos são fotopolimerizáveis.
(E) são indicados em dentes com cárie interproximal.

29
No preparo dentário visando a confecção de uma coroa total
em metalocerâmica, é necessária uma redução uniforme
em toda a superfície vestibular, aproximadamente, de:
(A) 0,2 mm
(B) 0,5 mm
(C) 1,2 mm
(D) 2,0 mm
(E) 2,8 mm

25
Segundo Malamed (1993), dentre as complicações locais
associadas à anestesia local, a mais comum é o(a):
(A) hematoma.
(B) parestesia.
(C) infecção.
(D) dor após a injeção.
(E) quebra da agulha.

30
Quando a mandíbula desliza para a frente de modo que os
incisivos superiores contatem borda a borda com os incisivos
inferiores, sem a presença de contato posterior, ocorre um (a):
(A) contato cêntrico.
(B) lateralidade.
(C) posição retrusiva.
(D) posição protrusiva.
(E) interferência oclusal.

26
O capeamento pulpar direto é um método de tratamento de
exposições de polpa viva. Para resultados positivos, os dentes
devem ser selecionados cuidadosamente, sendo indicados
em todas as situações abaixo, EXCETO nos casos de:
(A) dentes com ausência de dor.
(B) pequenas exposições por trauma.
(C) exposições causadas por cárie do tipo puntiforme,
quando circundadas por dentina sadia.
(D) exposições produzidas acidentalmente durante o preparo
cavitário em dentina sadia.
(E) exposições com sangramento abundante e persistente.

31
A produção do fator VII pelo fígado, importante na coagulação
sanguínea, depende da presença de vitamina:
(A) A
(B) K
(C) C
(D) D
(E) E

32
A exacerbação aguda de uma alteração periapical, que ocorre
após o início ou continuação do tratamento endodôntico e
normalmente requer uma visita não agendada do paciente
ao consultório, é chamada de:
(A) flare-up.
(B) cisto residual.
(C) pericoronarite.
(D) pulpite hiperplásica.
(E) pulpite reversível.

27
Considerando-se a cronologia de erupção dentária dos dentes
decíduos, o incisivo central superior e o incisivo central inferior
erupcionam, respectivamente, aos:
(A) 5 e 7 ½ meses.
(B) 7 e 9 meses.
(C) 7 ½ e 6 meses.
(D) 10 ½ e 9 meses.
(E) 12 e 10 ½ meses.

33
Das soluções para irrigação dos canais radiculares, a que
pertence ao grupo dos quelantes é :
(A) solução salina isotônica.
(B) hipoclorito de sódio.
(C) peróxido de hidrogênio.
(D) glicerina.
(E) EDTA.
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34

39

Sobre a pulpite hiperplásica, pode-se afirmar que:
(A) é de caráter reversível
(B) provoca dor intensa e constante
(C) normalmente é pouco vascularizada
(D) ocorre principalmente em pacientes idosos
(E) ocorre devido a irritação crônica de baixa intensidade

O campo de atuação do Sistema Único de Saúde inclui:
I II III IV -

assistência terapêutica integral;
inspeção de alimentos;
vigilância nutricional;
colaboração na proteção do meio ambiente, exceto o
de trabalho.

35
A perda de substância dentária por um processo químico
que não envolve ação bacteriana conhecida denomina-se:
(A) erosão.
(B) abfração.
(C) atrição.
(D) abrasão.
(E) cárie.

Estão corretos:
(A) I e IV, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

40

36

A elaboração de normas técnico-científicas de promoção,
proteção e recuperação da saúde é atribuição:
(A) comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios.
(B) exclusiva da União.
(C) exclusiva dos Estados.
(D) exclusiva do Distrito Federal.
(E) exclusiva dos Municípios.

Uma boa restauração provisória deve preencher os seguintes
requisitos:
I - ser feita com um material que impeça a condução de
temperatura;
II - ter função oclusal prevenindo migrações;
III - ser de fácil limpeza;
IV - ter margens atraumáticas aos tecidos.
Estão corretos os requisitos:
(A) I e II, somente.
(B) I e III, somente.
(C) I, II e IV, somente.
(D) II, III e IV, somente.
(E) I, II, III e IV.

37
Assinale a opção que corresponde a uma infecção associada
ao tecido do capuz dentário durante a erupção do dente, que
ocorre com grande frequência em adultos jovens, relacionada
ao terceiro molar inferior, podendo causar dor, linfadenopatia,
trismo e febre.
(A) Abscesso periapical.
(B) Abscesso Fênix.
(C) Pericoronarite.
(D) Cisto periapical.
(E) Osteomielite.

38
A participação complementar dos serviços privados no
Sistema Único de Saúde será formalizada mediante:
(A) lei específica.
(B) contrato ou convênio.
(C) delegação de competência.
(D) decreto do Chefe do Poder Executivo.
(E) concessão ou permissão de serviços públicos.
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