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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, que é o único documento válido para a correção
das suas provas. 

PARTE I – CONHECIMENTOS BÁSICOS

Lição de sabedoria

Um cientista muito preocupado com os problemas do

mundo passava dias em seu laboratório, tentando encontrar meios

de minorá-los. 

Certo dia, seu filho de 7 anos de idade invadiu o seu

santuário decidido a ajudá-lo. 

O cientista, nervoso pela interrupção, tentou fazer o filho

brincar em outro lugar. Vendo que seria impossível, procurou

algo que pudesse distrair a criança. De repente, deparou-se com

o mapa do mundo. Estava ali o que procurava. Recortou o mapa

em vários pedaços e, junto com um rolo de fita adesiva, entregou

ao filho dizendo:

— Você gosta de quebra-cabeça? Então vou lhe dar o

mundo para consertar. Aqui está ele todo quebrado. Veja se

consegue consertá-lo bem direitinho. Mas faça tudo sozinho.

Pelos seus cálculos, a criança levaria dias para recompor

o mapa. Passadas algumas horas, ouviu o filho chamando-o

calmamente. A princípio, o pai não deu crédito às palavras do

filho. Seria impossível na sua idade conseguir recompor um mapa

que jamais havia visto. 

Relutante, o cientista levantou os olhos de suas

anotações, certo de que veria um trabalho digno de uma criança.

Para sua surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços

haviam sido colocados nos devidos lugares. Como seria possível?

Como o menino havia sido capaz?

— Você não sabia como era o mundo, meu filho, como

conseguiu? 

— Pai, eu não sabia como era o mundo, mas, quando

você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro

lado havia a figura de um homem. Quando você me deu o mundo

para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que me lembrei

do homem, virei os recortes e comecei a consertar o homem que

eu sabia como era. Quando consegui consertar o homem, virei a

folha e vi que havia consertado o mundo!

Autor anônimo. Mensagem que circulou por e-mail em fev./2004 (com adaptações).

Julgue os itens subseqüentes, quanto às idéias, à tipologia textual

e à grafia do texto Lição de sabedoria.

� O título justifica-se porque, em função dos fatos narrados,

depreende-se que o mundo só estará concertado quando

houver harmonia entre os homens.

� O texto, predominantemente descritivo, conta o espanto de

um homem diante da esperteza de seu filho.

� Os vocábulos “laboratório”, “santuário” e “vários” estão

escritos com acento agudo porque são palavras paroxítonas

terminadas em ditongo.

� O pai, cientifico, tomando consciência da impossibilidade de

o filho removê-lo de seu intento de pesquisador, buscou

alguma tarefa que pudesse fazer a criança partilhar de suas

atividades narrativas.

� O cientista, relutante ao erguer os olhos de suas anotações,

certamente julgando que encontraria um trabalho infantil,

admirado constatou que o mapa-múndi estava completo e

que os pedaços tinham sido postos em seus devidos lugares.

Julgue o emprego do sinal indicativo de crase nos itens que se

seguem.

� A busca de soluções capazes de propiciar à humanidade a

solução de seus problemas é o intuito maior de qualquer

indivíduo que se dedique à pesquisa científica.

� Aspirava à participar das atividades científicas do pai àquela

criança esperta.

� Ao constatar que, analisando à contraface da folha, existiam

as partes da figura humana à mostra, a criança conseguiu

desvendar à incógnita do desconserto do mundo.
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Texto I – itens de 9 a 30

Substantivo versus adjetivo

Além das denúncias de tráfico de influência,1

lavagem de dólares, prevaricação, sonegação de impostos,
nepotismo, fisiologismo e clientelismo político, outro tema
que se encontra no centro das discussões éticas e políticas no4

país é o papel da imprensa.
Acusam, do lado de lá, a imprensa, entre outras

coisas, de sensacionalista, injusta, partidária, tendenciosa,7

integrante do ficcional sindicato do golpe ou daqueles
segmentos interessados em destruir as instituições, como a
presidência da República.10

Para melhor avaliar o que ocorre hoje nessa relação
entre imprensa e governo, os jornalistas, cientistas políticos,
sociólogos e historiadores de amanhã terão mais isenção e13

muito o que pesquisar. Hoje, estamos todos envolvidos como
profissionais, como cidadãos. 

O senso profissional do jornalista mistura-se com16

sentimentos difusos de patriotismo, ódio, raiva, impotência,
esperança, descrença. O momento apresenta um quadro rico
em detalhes carregados de tensão. O conflito manifesta uma19

semântica, mediante a qual se tenta conquistar a opinião
pública. 

Os acusados, alvos de denúncias substantivas,22

partem para o contra-ataque, na tentativa de atingir seus
acusadores com frases adjetivas. De preferência,
desabonadoras. A tática não é nova. Quando Nero procurou25

alguém para responsabilizar pelo incêndio de Roma, não
titubeou. Escolheu os cristãos, vistos pelo imperador e sua
corte como inimigos políticos. Para preservar a instituição28

romana e a si próprio, Nero transferiu sua loucura para o
suposto ato dos cristãos.

Sempre se pode colher na história entre dominados31

e dominadores, governantes e súditos, situação e oposição,
instituição pública governamental e imprensa, entre outras
divisões maniqueístas, condutas assemelhadas. Na defensiva,34

quem tem o poder procura, diante de acusações substantivas,
desqualificar os inimigos com adjetivos.

Na revelação da divergência, do conflito e da ira37

pela palavra, procura-se esconder o que mais se manifesta na
realidade do discurso: a verdade. Aí, a imprensa apresenta-se
como veículo mais eficaz para distribuir as informações e as40

interpretações factuais. Sem os jornais independentes, há o
discurso político surdo. Uma contradição que nega a essência
e a natureza política, ou seja, o caráter público. 43

Com erros, até grandes, é a imprensa o canal mais
eficiente para revelar as verdades que se escondem em tantos
discursos, cenas de TV, papéis burocráticos, atos46

simbolicamente autoritários e totalitários. A imprensa, ao
contrário do discurso político, em que predomina a locução
adjetiva, tem por fundamento a revelação substantiva do49

cotidiano.
Marcel Cheida. In: Folha de S. Paulo, 26/7/1992 (com adaptações).

A partir das idéias e da tipologia do texto I, julgue os itens
seguintes.

	 O primeiro parágrafo delimita, em um enfoque ético, o
assunto tratado no texto: a discussão do papel social da
imprensa.

�
 Os parágrafos segundo, terceiro e quarto apresentam os
seguintes desdobramentos do problema, respectivamente: a
interpretação dos que detêm o poder, “do lado de lá” (R.6);
a visão dos intelectuais, entre eles o autor, e a compreensão
dos fatos pelo lado dos profissionais de imprensa.

�� O posicionamento do autor é reforçado no quinto parágrafo,
pela retomada da dicotomia apresentada no título,
exemplificada com dados colhidos da História.

�� O último período do texto expõe, recuperando as expressões
“locução adjetiva” e “revelação substantiva”, conclusões
acerca do assunto anteriormente delimitado.

�� Pelo encadeamento das idéias na construção textual,
constata-se que a matéria é apresentada sob a forma de uma
argumentação.

Com referência à grafia e à acentuação das palavras do texto I,
julgue os itens a seguir.

�� Agrupando-se algumas palavras das linhas 1 e 2 em função
das regras pelas quais elas são acentuadas, formam-se dois
grupos: a) “denúncias” e “influência”; b) “tráfico” e
“dólares”.

�� A vogal “i”, nas palavras “país” (R.5) e “maniqueístas”
(R.34), é acentuada porque está na sílaba tônica, formando
um hiato com a vogal anterior.

�� O vocábulo “senso” (R.16) admite, sem que ocorra mudança
de sentido, a grafia com a inicial “c”, como na expressão
censo populacional.

�� A escrita de “contra-ataque” (R.23) poderia ser feita sem
hífen, por analogia com “contradição” (R.42), sem que se
incorresse em erro de grafia. 

�� O vocábulo “cotidiano” (R.50) aceita também a grafia
quotidiano, devido à etimologia da palavra.

Julgue os itens seguintes, referentes ao emprego das classes de
palavras e à sintaxe da oração e do período no texto I.

�	 Na linha 7, os adjetivos “sensacionalista”, “injusta”,
“partidária” e “tendenciosa” referem-se à imprensa televisiva
exclusivamente, a quem é atribuído também o epíteto de
“sindicato do golpe” (R.8).

�
 O período “O senso profissional do jornalista mistura-se com
sentimentos difusos de patriotismo, ódio, raiva, impotência,
esperança, descrença.” (R.16-18) classifica-se como
composto por coordenação.

�� Ligam-se sintaticamente a “sentimentos difusos” (R.17) os
seguintes substantivos abstratos: “patriotismo”, “ódio”,
“raiva”, “impotência”, “esperança” e “descrença”.

�� O conector “Quando” (R.25) e o advérbio “Sempre” (R.31)
atribuem circunstância de tempo ao contexto em que estão
empregados.

�� No período “Para preservar a instituição romana e a si
próprio, Nero transferiu sua loucura para o suposto ato dos
cristãos.” (R.28-30), as palavras sublinhadas expressam
circunstâncias adverbiais de finalidade.
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Julgue a concordância, a regência e a pontuação, além da
manutenção do sentido dos parágrafos sexto e sétimo do texto I,
nas reescrituras apresentadas nos itens a seguir.

�� Sempre pode-se retirar da história aspectos semelhantes em
divisões maniqueístas, como nas condutas entre si de
dominados e dominadores, governantes e súditos, situação e
oposição, instituição pública governamental e imprensa.

�� Quem tem a defensiva do poder, procura diante de acusações
da substância, desqualificar os inimigos com adjetivos
periféricos. 

�� Revela-se à divergência da ira à palavra, por intermédio do
conflito, e procura-se, pela verdade, ocultar o que mais se
manifesta no discurso: a realidade.

�� A imprensa é apresentada, no e ao poder, como o veículo
mais eficiente à distribuição das comunicações e às
interpretações dos fatos. 

�� Existe o discurso político surdo, além da contradição
negadora da essência natural e política da coisa pública,
sempre que os jornais apregoam os fatos, com
independências.

Com base nos princípios de redação e correspondência oficiais,
julgue os itens a seguir, relativos ao texto I.

�	 O quinto parágrafo, da forma como se encontra no texto,
grafada entre aspas e indicando a autoria, porém sem a
indicação de parágrafo, comporta a transcrição para o corpo
de uma ata.

�
 O texto, citando a fonte de onde foi retirado, fará parte de
um relatório técnico, desde que transcrito em folha padrão

ofício.

No Brasil, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem o Sistema Único
de Saúde (SUS). Acerca desse sistema, julgue os itens que se
seguem.

�� Os serviços de saúde privados podem participar do SUS em
caráter complementar.

�� Compete ao SUS ordenar a formação de recursos na área de
saúde.

�� Compete ao SUS coordenar a formulação da política de
saneamento básico e a execução das ações nela previstas.

�� Cabem à direção estadual do SUS o estabelecimento de
normas e a execução da vigilância sanitária de portos,
aeroportos e fronteiras.

�� A Programação Pactuada Integrada (PPI) é um instrumento
de gestão do SUS, elaborado pelo Ministério da Saúde e
aprovado pelos conselhos municipais e estaduais de saúde.

Com referência à gestão financeira do SUS, julgue os itens a
seguir.

�� Para receberem os recursos destinados à cobertura das ações
e dos serviços de saúde, municípios, estados e Distrito
Federal não precisam contar necessariamente com conselhos
de saúde.

�� Os municípios habilitados em gestão plena da atenção básica
ampliada estão também habilitados em gestão plena do
sistema municipal.

�� O reembolso das despesas com atendimentos prestados por
unidades públicas beneficiárias de planos privados de saúde
constitui fonte adicional de recursos do SUS.

�	 Os recursos de custeio da esfera federal destinados às ações
e aos serviços de saúde configuram o teto de financiamento
global, sendo o valor para cada estado e município definido
com base na PPI e correspondente à soma dos tetos
financeiros de assistência, vigilância sanitária, epidemiologia
e controle de doenças.

�
 Os valores financeiros transferidos a estados e municípios,
referentes a pisos, tetos, frações e índices, bem como as suas
revisões, devem ser negociados nas comissões intergestoras
bi e tripartite e aprovados pelos respectivos conselhos de
saúde.

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a
assegurar o direito à saúde. Com respeito a essa rede de proteção
social, julgue os itens que se seguem.

�� Um dos objetivos da seguridade social é a garantia de
universalidade do atendimento de saúde.

�� Na legislação brasileira, as ações e os serviços de saúde não
são considerados de relevância pública.

�� Segundo a Constituição Federal, as políticas econômicas
devem garantir redução de riscos de agravos à saúde.

Considerando os Programas de Agentes Comunitários de Saúde
e de Saúde da Família (PACS/PSF), julgue os itens subseqüentes.

�� Os agentes comunitários de saúde devem ser técnicos de
enfermagem treinados para desenvolver ações básicas de
saúde.

�� As equipes de saúde da família têm de ser obrigatoriamente
chefiadas por um profissional médico.

�� O PACS/PSF é uma estratégia de reformulação do modelo
assistencial em saúde no Brasil.

�� Cinco ações básicas de atenção à saúde da criança
apresentam comprovada eficácia: promoção do aleitamento
materno, acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento, imunização, prevenção e controle de
doenças diarréicas e de infecções respiratórias.

�� As unidades do PACS/PSF atendem, preferencialmente, a
uma demanda populacional espontânea sem delimitação
territorial.

A atenção humanizada à mulher, por ocasião do aborto, parto e
puerpério, compreende um conjunto de conhecimentos, práticas
e atitudes que visa à promoção do parto e nascimento saudáveis
e à prevenção de morbi-mortalidade materna e perinatal. Acerca
desse assunto, julgue os itens seguintes.

�	 A hospitalização no momento do trabalho de parto tem sido,
em grande parte, responsável pela queda da mortalidade
materna e neonatal no Brasil.

�
 O percentual de partos cesarianos no Brasil vem crescendo
de forma alarmante, chegando a ser, em média, na rede do
SUS, maior que o de partos normais.
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PARTE II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O modelo cirúrgico-restaurador utilizado ao longo do tempo na
clínica odontológica demonstrou sua incapacidade de resolver os
problemas de saúde bucal da população. A odontologia atual
exige profissionais com capacitação não apenas técnica, mas com
conhecimentos científicos que permitam uma abordagem mais
ampla das doenças que afetam a cavidade bucal e das
repercussões na cavidade bucal das doenças sistêmicas.
A respeito desse assunto, julgue os seguintes itens.

�� A extensão preventiva preconizada por Black tem por
finalidade levar o preparo cavitário até as áreas que se
acreditava menos suscetíveis à cárie dentária.

�� O modelo cirúrgico-restaurador desconsidera a etiologia da
doença cárie, apenas localiza a cavidade de lesão cariosa.

�� Segundo o modelo cirúrgico-restaurador, ao se confeccionar
uma restauração, a remoção do tecido cariado evita a
progressão da doença cárie.

�� As lesões de cárie que envolvem dentina exigem, na sua
maioria, uma intervenção restauradora.

�� As lesões de cárie limitadas ao esmalte geralmente são
tratadas de forma  invasiva.

�� A conduta para pacientes em atividade de cárie envolve o
uso de flúor como agente terapêutico, adoção de medidas
educacionais para o paciente relativas ao autocuidado e
dieta, além de um controle profissional.

Julgue os itens que se seguem, acerca dos materiais restauradores.

�� As restaurações em amálgama continuam sendo utilizadas
apesar do forte apelo estético e da melhoria das propriedades
das resinas para posteriores. Uma das razões para a
manutenção do uso do amálgama se deve ao seu excelente
desempenho clínico ao longo de mais de um século.

�� A expansão tardia do amálgama é um fenômeno que ocorre
nas ligas que contêm zinco em quantidade menor ou igual a
0,01% em peso na sua formulação.

�	 As ligas com alto conteúdo de cobre aumentam a fase
gama2, resultando em melhores propriedades finais da
restauração.

�
 O fenômeno da corrosão está presente nas restaurações de
amálgama, e a velocidade da ocorrência é diretamente
proporcional à quantidade de cobre presente na liga para
amálgama.

�� O coeficiente de expansão térmica, a absorção de água e a
contração de polimerização são diretamente proporcionais à
quantidade de partículas inorgânicas das resinas compostas.

�� As resinas compostas fotopolimerizáveis apresentam menor
grau de polimerização que as quimicamente ativadas.

�� As resinas compostas de alto escoamento e as de
micropartículas apresentam menor contração de
polimerização.

�� Ao se comparar as resinas híbridas com as de
micropartículas, observa-se que aquelas apresentam menor
estabilidade de cor, menor resistência ao desgaste e maior
resistência a fratura.

�� A capacidade do ionômero de vidro de unir-se quimicamente
ao dente, aliada ao seu coeficiente de expansão térmica
linear próximo ao das estruturas dentárias, contribui para a
manutenção do vedamento marginal e para maior
longevidade das restaurações com o referido ionômetro.

�� Os ionômeros modificados por resina apresentam coeficiente
de expansão térmica linear menor que os ionômeros
convencionais.

�� O cimento ionomérico tem a capacidade de remineralizar a
estrutura dentária desmineralizada adjacente à restauração.

�� A compatibilidade biológica do ionômero pode ser explicada
pela sua capacidade de diminuir a penetração bacteriana em
razão do seu alto pH inicial, entre outros fatores.

�	 Em relação ao esmalte e à dentina, que possuem coeficientes
de expansão térmica linear de  11,4 e 8,3 respectivamente,
os materiais restauradores, cujos coeficientes se   aproximam
desses valores são, em primeiro lugar, a resina composta,
depois, o ionômero e, por último, o  amálgama.

Com referência aos instrumentais utilizados em prática clínica,
julgue os itens a seguir.

�
 As brocas para acabamento apresentam formas variadas e
têm lâminas lisas maiores e em número menor que as brocas
comuns.

�� As brocas esféricas são utilizadas para a remoção de tecido
cariado, confecção de retenções e acesso em cavidades de
dentes anteriores.

�� A baixa velocidade de giro dos instrumentos rotatórios, até
o limite de 20.000 rpm, é indicada para procedimentos de
profilaxia dentária, remoção de cárie, acabamento do
preparo cavitário e polimento. 

�� Os sistemas sônicos e ultra-sônicos para preparos cavitários
dificultam a obtenção de cavidades com geometria precisa e
acabamento adequado.

Julgue os itens subseqüentes, relativos aos materiais protetores.

�� A indução ou auxílio na neoformação dentinária decorre do
pH baixo do hidróxido de cálcio e de sua atividade
antibacteriana, embora o seu mecanismo de ação não esteja
totalmente estabelecido.

�� Os cimentos de hidróxido de cálcio apresentam relativa
dureza e resistência mecânica, porém são permeáveis às
frações monoméricas e catalíticas das resinas adesivas e
restauradoras.

�� Em virtude de suas deficientes habilidades de selamento e
carência de propriedades anticariogênicas, seria melhor que
o uso do cimento de fosfato de zinco se limitasse a pacientes
com baixo índice de cárie, nos quais a dentina precisa ser
substituída antes da colocação da restauração e como agente
cimentante.

�� O cimento de fosfato de zinco é bom isolante térmico e
apresenta propriedades físicas bastante favoráveis.

�� Assim como o fosfato de zinco, o ionômero de vidro é
bastante ácido após a mistura inicial e tende a neutralizar-se
dentro de 24 horas.

�	 O uso de ionômero de vidro como base protetora reduz a
microinfiltração quando ele é colocado sob restaurações de
amálgama e resina composta.
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Com referência ao diagnóstico e à prevenção da doença cárie,
julgue os itens seguintes.

�
 A cárie dentária é uma doença bacteriana. Nesse sentido,
qualquer tratamento deve visar reduzir a extensão da
atividade bacteriana e(ou) aumentar a resistência do dente às
conseqüências da atividade bacteriana.

�� Atualmente, a velocidade de desmineralização das
superfícies dentárias está muito mais lenta, presumivelmente
em decorrência do uso universal de produtos fluoretados e
também porque, como antes do aparecimento de cavidade o
processo pode ser reversível, a detecção das lesões sem
cavidade está-se convertendo em uma prioridade no
diagnóstico contemporâneo.

�� As lesões cariosas sem cavidade são  significativamente
menos prevalentes do que as com cavidade.

�� A clorexidina reduz a formação de placa mesmo na presença
de sacarose e ausência da escovação.

�� O flúor é capaz de interferir nos fatores responsáveis pela
doença, isto é, na formação de placa dentária e a na
transformação de açucares em ácido.

�� A utilização de flúor fosfato acidulado ou neutro para
aplicações tópicas depende não só da reatividade maior do
primeiro, mas do tipo de material restaurador presente na
boca do paciente e do número e freqüência  das  aplicações.

�� Indivíduos  cárie-ativos, crianças logo após erupção dentária,
indivíduos com xerostomia, com dificuldades motoras que
impedem o autocuidado, em tratamento ortodôntico, após
cirurgia periodontal e após reabilitações necessitam de
aplicação de flúor tópica profissional como medida de
controle.

�� Dentifrício fluoretado é importante para crianças e
adolescentes, não exercendo papel importante no mecanismo
de controle de cárie do adulto.

Julgue os itens a seguir, relativos à inter-relação
dentística/periodontia.

�� O agente etiológico determinante para a lesão de cárie e
doença periodontal é a placa bacteriana. O subcontorno
favorece a retenção de placa bacteriana e o sobrecontorno
apresenta rara inflamação gengival significativa.

�	 O aparecimento de gengivites está também relacionado com
a presença e a qualidade das restaurações, entretanto o
desenvolvimento de periodontites é mais complexo devido
à natureza multifatorial  dessas doenças. 

	
 A presença de periodonto de sustentação saudável é um dos
fatores mais importantes na longevidade de um dente
restaurado.

	� A invasão iatrogênica do espaço biológico pode promover
algumas alterações patológicas. Entre elas pode-se observar:
hiperplasia gengival localizada; recessão marginal,
especialmente em tábuas ósseas delgadas, e perda óssea
inferior ao término cervical com resultante bolsa periodontal.

Acerca das facetas estéticas, julgue os itens que se seguem.

	� As facetas estéticas diretas estão indicadas especialmente
para os dentes anteriores que apresentam alteração de forma
e(ou) cor, embora diversas outras situações clínicas possam
ser resolvidas com o emprego dessa técnica.

	� As facetas laminadas de porcelana oferecem uma
biocompatibilidade com os tecidos gengivais, já que as
superfícies altamente glazeadas intimidam o acúmulo de
placa bacteriana.

	� A indicação de facetas laminadas de porcelana estará
limitada quando houver oclusão de classe II de Angle e topo
a topo.

	� As facetas de porcelana são contra-indicadas em pacientes
com bruxismo ou com hábitos parafuncionais.

	� Ao se reconstruir e(ou) repor um incisivo superior, deve-se
reproduzir a concavidade palatina semelhante à do dente
vizinho, para que não ocorra trauma tanto na MIH quanto
nos movimentos de protusão e lateralidade.

	� A não observância  dos princípios do equilíbrio oclusal
quando da execução de restauração em dentes anteriores
pode gerar alguns problemas, como deslocamento da
restauração,fratura da restauração, fratura da estrutura dental
coronária, fratura radicular etc.

	� Ajuste oclusal  é o restabelecimento da relação funcional da
dentição para um  perfeito equilíbrio com as demais
estruturas do sistema estomatognático, por meio de desgaste
seletivo, melhorando a eficiência e a função deste sistema. 

As próteses adesivas surgiram como uma alternativa de
tratamento para substituir dentes perdidos com desgaste mínimo
dos dentes de suporte. A esse respeito, julgue os itens
subseqüentes.

		 Diferentemente da prótese convencional, não é necessário
conferir aos preparos determinadas características de
retenção, pois as próteses adesivas  são fixadas por meio de
cimentos de alta força de adesão ao esmalte e à estrutura
protética.

�

 As contra-indicações para próteses adesivas incluem: dentes
pequenos com coroas curtas, defeitos de esmalte ou
restaurações que envolvam grandes superfícies e ainda
dentes muito inclinados ou em desarmonia oclusal.

�
� As próteses adesivas diretas são utilizadas em situações
clínicas em que o planejamento final do tratamento ainda
não está definido em função de fatores presentes, tais como
paciente muito jovem, doença periodontal  sob tratamento,
ou ainda logo após traumatismo dentário etc.

�
� Para a confecção de próteses adesivas diretas podem ser
utilizados o próprio dente perdido devidamente restaurado,
dentes de estoque ou ainda de resina composta, que podem
ser fixados aos dentes pilares com o auxílio de fibras de
reforço ou  fios ortodônticos.
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Acerca das restaurações em resina composta para dentes

posteriores, julgue os seguintes itens.

�
� O slot horizontal é geralmente executado em molares, sendo

a sua execução em pré-molares possível, mas difícil.

O material restaurador de escolha é a resina composta ou

outra técnica adesiva desejada.

�
� O slot vertical é geralmente executado em pré-molares,

sendo também viável em molares em que a crista marginal

esteja comprometida.

�
� O preparo cavitário para resina composta em cavidade de

classe II deve ser semelhante ao executado para amálgama

convencional, agregando-se apenas a confecção de bisel em

todo o ângulo cavo superficial, inclusive oclusal e gengival.

�
� A conformação ideal do preparo cavitário para RC se torna

mais fácil com a utilização de instrumento cortante rotatório

número 329 ou 330 para a abertura e o contorno da caixa

oclusal e proximal.

O uso de selantes de cicatrículas e fissuras  tem sido preconizado

como  forma de proteger as cicatrículas e fissuras  da ocorrência

de lesões de cárie. Com referência a esse assunto, julgue os itens

a seguir.

�
� Selantes só devem ser indicados se houver certeza absoluta

da ausência de lesão cariosa, mesmo que incipiente, nas

cicatrículas e fissuras.

�
� A indicação da associação de restauração preventiva com

selante se justifica quando houver uma extensão que

implique volume maior de material, podendo-se optar pelo

uso de cimento ionomérico ou resina composta.

�
	 A  aplicação de selante sobre a superfície oclusal é

considerada o único procedimento capaz  de controlar a

doença nessa superfície.

��
 A indicação do selamento com material ionomérico durante

o período eruptivo se justifica pela sua capacidade de liberar

íons flúor, favorecendo o processo de maturação

pós-eruptiva do esmalte.

As restaurações com cimento ionomérico são preconizadas em

pacientes com alta atividade de cárie e também na dentição

decídua, devido a sua atividade anticariogênica e a suas

propriedades físicas. Julgue os itens que se seguem, acerca desse

material.

��� Uma das principais indicações do cimento ionomérico é a

utilização na técnica restauradora atraumática, que consiste

na remoção total da dentina cariada com curetas de dentina

e posterior  vedamento da cavidade.

��� Os cimentos ionoméricos indicados para restauração do tipo

túnel são os restauradores convencionais, modificados por

resina ou reforçados por prata.

��� A técnica de restauração mista ou sanduíche associa as

características desejáveis do ionômero de vidro e da resina

composta ou amálgama, melhorando as características finais

da restauração.

��� A alteração da proporção pó-líquido favorece o tempo de

trabalho e a manipulação do material, em ambientes com

temperatura alta.

Julgue os itens subseqüentes, relativos a restaurações de

amálgama.

��� O preparo cavitário para amálgama adesivo consiste apenas

na remoção da lesão de cárie,  diferindo  substancialmente

do preparo para restaurações não-adesivas.

��� A técnica de acabamento e polimento para amálgama é

simples, e um dos cuidados a ser tomado é o

desenvolvimento de calor, que pode levar ao aparecimento

de trincas na superfície.

��� A técnica do amalgapin pode ser uma excelente alternativa

clínica para restaurações complexas de amálgama. De modo

geral, são indicadas 2 perfurações para cada cúspide perdida

com profundidade não-superior a 2 mm.

Acerca do flúor e seus efeitos na dentição, julgue os seguintes

itens.

��� A intoxicação aguda por íon flúor pode causar efeitos na

dentição decídua e(ou) permanente, evidenciadas

clinicamente pelo aparecimento de opacidades simétricas

envolvendo todos os dentes ou grupos deles.

��	 A fluoretação das águas de abastecimento público tem papel

impeditivo no aparecimento inicial de lesões, mas não tem

efeito tópico na redução da progressão.

��
 Os efeitos da fluoretação podem ser agrupados em: maior

resistência do esmalte  à desmineralização, maior velocidade

de maturação pós-eruptiva, remineralização de lesões

incipientes, interferência no metabolismo dos

microrganismos e  melhora na morfologia dental, por

intermédio da redução na profundidade de sulcos e fissuras.
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