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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 Não é permitido durante a realização da prova: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; 
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material 
de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova; 
 O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 

presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Rebelde do Sul – Entre bares e livrarias, passeie 
pelos locais favoritos de Paulo Leminski, o 

poeta que é a cara de Curitiba 
 

Paulo Leminski é o “cachorro louco”, o “ex-
estranho”, a “besta dos pinheirais” da literatura 
brasileira. Em Curitiba, porém, ele é o amigo, o 
colega e o pai que viveu pelas ruas, livrarias e 
bares da cidade até 1989, ano de sua morte. Por 
beber de fontes tão distintas como o concretismo e 
a poesia japonesa de haicais, nunca se ligou a uma 
estética: escrevia como falava – e falava com 
sotaque curitibano. Em 2013 sua obra completa foi 
relançada. Virou best-seller. Desde então, inspirou 
um roteiro oficial pela capital paranaense, onde as 
pessoas ainda se lembram dele apenas como 
“Paulo”. 

“Meu pai era da rua, circulava muito”, conta 
Aurea Leminski, filha do autor. Talvez por isso, está 
na memória de bares como o Bife Sujo e o Bar do 
Stuart, onde era visto usando guardanapos como 
rascunho. Quem recorda é Orlando Azevedo, 
fotógrafo português radicado em Curitiba, que ainda 
guarda uma das “relíquias” consigo. No início dos 
anos 70, Orlando era membro da banda A Chave, 
com quem o poeta colaborou em mais de uma 
ocasião. “Nessa época, Paulo ainda gostava de 
rock” brinca Azevedo, “depois ele conheceu 
Gilberto Gil, Caetano Veloso, e só ouvia MPB.” 

Aurea lembra que a casa da família, no 
bairro Pilarzinho, era o famoso “guruato da 
marginalia” dos anos 1970, onde o autor recebia 
toda a intelectualidade curitibana. Foi essa fama 
que atraiu, certa vez, um jovem Caetano, ao lado 
da também cantora Gal Costa, curiosos atrás do tal 
guru. O encontro rendeu frutos, como a letra da 
canção “Verdura”, escrita por Paulo. 

O escritor também era frequente na 
Biblioteca Pública e na Livraria do Chain, onde 
aprofundava a pesquisa que deu início a seu livro 
de prosa experimental, o Catatau (1975). O 
interesse pela cultura oriental, manifestado nos 
haicais de Distraídos Venceremos (1987), por 
exemplo, foi desenvolvido pelo contato com as 
artes marciais: Leminski era faixa preta em judô, 
que praticava na academia Kodokan, ainda aberta. 

O poeta saiu pouco de Curitiba. Dizia que 
“pinheiro não se transplanta”. Hoje, é um ícone da 
cidade, homenageado até mesmo em grafites. Nos 
muros do centro e do Largo da Ordem, ainda estão 
plantadas as raízes profundas de sua arte marginal.  
Fonte: Revista Vamos/LATAM, Janeiro de 2018, páginas 30 e 31.  

 
 
 
 

01) Assinale a alternativa INCORRETA de 
acordo com o texto: 
 
(A) A casa de Paulo Leminski era um ponto de 
encontro de artistas e o poeta recebia até cantores 
famosos como Caetano Veloso e Gal Costa. 
(B) Paulo Leminski era um poeta recluso, que 
não saia muito de sua casa e nem de sua cidade, 
Curitiba.  
(C) O poeta Paulo Leminski não seguia uma 
determinada estética e sua inspiração vinha de 
fontes distintas como o concretismo e os haicais 
japoneses. 
(D) Vários estabelecimentos, públicos e 
privados, que o poeta frequentava ainda funcionam 
em Curitiba. 
(E) O poeta Paulo Leminski também se 
interessava por esportes e por música.  
 
02) Assinale a alternativa correta de acordo com 
o seguinte trecho: “Por beber de fontes tão 
distintas como o concretismo e a poesia 
japonesa de haicais, nunca se ligou a uma 
estética: escrevia como falava – e falava com 
sotaque curitibano”: 
 
(A) O poeta Paulo Leminski negava suas raízes 
curitibanas. 
(B) A poesia de Paulo Leminski é criticada pelo 
uso de uma linguagem informal na escrita e 
caracterizada como uma arte marginal. 
(C) Paulo Leminski falava do jeito curitibano e 
reproduzia esta variedade geográfica em sua 
escrita.  
(D) A obra de Paulo Leminski possui muitas 
influências externas e não representa a arte 
curitibana. 
(E) A fala de Paulo Leminski apresentava traços 
linguísticos de sua faixa etária. 
  
03) Assinale a alternativa cuja palavra apresente 
o(s) mesmo(s) processo(s) de formação de 
palavras presentes na palavra paranaense: 
 
(A) Ex-estranho. 
(B) Transplanta. 
(C) Relançada. 
(D) Plantadas. 
(E) MPB. 
 
04) Assinale a alternativa cuja palavra destacada 
não expresse a mesma circunstância da palavra 
ainda no período: “Nos muros do centro e do 
Largo da Ordem, ainda estão plantadas as 
raízes profundas de sua arte marginal”. 
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(A) Hoje, é um ícone da cidade, homenageado 
até mesmo em grafites. 
(B) Nessa época, Paulo ainda gostava de rock”  
brinca Azevedo, “depois ele conheceu Gilberto Gil, 
Caetano Veloso, e só ouvia MPB”. 
(C) Desde então, inspirou um roteiro oficial pela 
capital paranaense, onde as pessoas ainda se 
lembram dele apenas como “Paulo”. 
(D) Em Curitiba, porém, ele é o amigo, o colega 
e o pai que viveu pelas ruas, livrarias e bares da 
cidade até 1989, ano de sua morte. 
(E) Talvez por isso, está na memória de bares 
como o Bife Sujo e o Bar do Stuart, onde era visto 
usando guardanapos como rascunho.  
 
05) Assinale a alternativa cuja oração 
subordinada em destaque exerça a mesma 
função sintática da oração subordinada 
destacada no período: “Aurea lembra que a 
casa da família, no bairro Pilarzinho, era o 
famoso “guruato da marginalia” dos anos 1970, 
onde o autor recebia toda a intelectualidade 
curitibana”. 
 
(A) Dizia que “pinheiro não se transplanta”.  
(B) Leminski era faixa preta em judô, que 
praticava na academia Kodokan, ainda aberta. 
(C) Quem recorda é Orlando Azevedo, fotógrafo 
português radicado em Curitiba, que ainda guarda 
uma das “relíquias” consigo. 
(D) Foi essa fama que atraiu, certa vez, um 
jovem Caetano, ao lado da também cantora Gal 
Costa, curiosos atrás do tal guru. 
(E) O escritor também era frequente na 
Biblioteca Pública e na Livraria do Chain, onde 
aprofundava a pesquisa que deu início a seu livro 
de prosa experimental, o Catatau (1975). 
 
06) Sabendo que uma compra a prazo custa R$ 
2.376,00 reais. Qual o seu preço à vista com 12% 
de desconto? 
 
(A) R$ 2135,32. 
(B) R$ 2098,88. 
(C) R$ 2072,11. 
(D) R$ 1972,10. 
(E) R$ 1961,14. 
 
07) Dada a sequência 1, 8, 15, ... o sétimo termo 
desta sequência será? 
 
(A) 22.  
(B) 36. 
(C) 43. 
(D) 50. 
(E) 57. 
 
 
 

08) Nome inicial do distrito que veio a tornar-se 
o município de Lidianópolis/PR: 
 
(A) Jandaia do Sul. 
(B) Jardim Alegre do Norte. 
(C) Borrazópolis do Sul. 
(D) Ubá do Sul. 
(E) Ubá do Norte. 
 
09) Partido político ao qual está atualmente 
filiado o deputado federal Rodrigo Maia, atual 
presidente da Câmara Federal em Brasília: 
 
(A) PMDB. 
(B) PSDB. 
(C) PPS. 
(D) PP. 
(E) DEM. 
 
10) Observe a imagem abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinale a alternativa que apresenta o nome das 
estruturas em destaque, respectivamente: 
 
(A)  Temporal e Zigomático. 
(B)  Zigomático e Esfenóide. 
(C)  Occipital e Zigomático. 
(D)  Temporal e Esfenóide. 
(E)  Zigomático e Parietal. 
 
11) Assinale a alternativa que apresenta o nome 
de um músculo depressor direto da mandíbula: 
 
(A)  Pterigóideo medial. 
(B)  Masseter. 
(C)  Pterigóideo lateral. 
(D)  Temporal. 
(E)  Digástrico. 
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12) Todas as alternativas abaixo estão corretas 
com relação as Hepatites, exceto: 
 
(A)  Não há evidências de que a hepatite A 
represente risco ocupacional à equipe odontológica 
através da transmissão por lesão percutânea. 
(B)  O fato de ter sido vacinado não significa 
necessariamente estar imunizado, uma vez que 
cerca de 10% da população normal não produz 
anticorpos ao antígeno do HBV. 
(C)  A inexistência de uma vacina contra o vírus 
da hepatite C impõe a realização de testes de 
detecção precoce da infecção pelo HCV como 
medida de grande importância no controle das 
doenças em casos de acidentes com risco de 
transmissão de doenças. 
(D)  O vírus da hepatite C aparece como o maior 
perigo ocupacional para a equipe odontológica e 
possui uma morbidade significante e manifestações 
orais. 
(E)  O vírus da Hepatite B pode sobreviver em 
sangue seco, em temperatura ambiente, por pelo 
menos uma semana. 
 
13) Assinale a alternativa incorreta com relação 
a Tuberculose: 
 
(A)  O vírus causador da tuberculose é veiculado 
pessoa-pessoa, quase exclusivamente por 
aerossóis, onde pode permanecer viável por mais 
de seis semanas, penetrando no organismo por 
inalação. 
(B)  As regiões atingidas pela tuberculose oral 
envolvem, usualmente, a língua, mandíbula, maxila, 
lábios, processos alveolares, gengiva e mucosa 
jugal, podendo também atingir a região da faringe, 
amígdalas e cavidade nasal. 
(C)  A tuberculose será um problema de 
biossegurança enquanto a doença existir. Este se 
tornou maior ainda com a AIDS e a presença de 
formas multirresistentes nos pacientes. O 
aluno/profissional com deficiências imunitárias 
devem se preocupar especialmente. 
(D)  O tratamento odontológico eletivo deve se 
possível ser evitado em pacientes com a doença 
ativa. 
Fora do hospedeiro sobrevive nas roupas por 45 
dias, no esputo (escarro) em ambiente frio e escuro 
por 6 a 8 meses, na poeira por 90 a 120 dias, em 
carpetes por mais de 70 dias, em livros por 105 
dias. 
(E)  A minimização de aerossóis é 
absolutamente necessária para a prevenção da 
doença. Os acidentes ocorrem por inalação de 
aerossóis, inoculação parenteral, contato direto com 
mucosas e ingestão. 
 

14) Entre os principais antissépticos utilizados 
para a higienização das mãos, destacam-se, 
exceto: 
 
(A)  Alcoóis.                           
(B)  Clorexidina. 
(C)  Tetraciclina. 
(D)  Compostos de iodo. 
(E)  Triclosan. 
 
15) “Todas as áreas de toque em um consultório 
podem proporcionar a infecção cruzada e 
possibilitar a transmissão de alguma doença. 
Por esse motivo, devem ser tratadas entre um 
paciente e outro. São duas as alternativas: 
Colocação de barreiras impermeáveis ou 
Limpeza e desinfecção das áreas.” 
 
Todas as alternativas abaixo apresentam 
vantagens da colocação de barreiras, exceto: 
 
(A)  protocolo é rápido entre um paciente e outro. 
(B)  não adiciona muito material não degradáveis 
ao meio ambiente. 
(C)  o protocolo é facilmente identificado pelo 
paciente. 
(D)  eficiente em superfícies porosas ou que não 
podem receber desinfetantes como eletrônicos e 
certos equipamentos. 
(E)  boa prática para superfícies cuja limpeza é 
difícil. 
 
16) Todas as alternativas abaixo apresentam 
instrumentais que podem ser desinfetados ou 
esterilizados pelo ácido peracético, exceto: 
 
(A)  pote Dappen. 
(B)  moldeira de resina acrílica. 
(C)  posicionadores de filme para radiografia. 
(D)  arcos metálicos de isolamento. 
(E)  fios ortodônticos. 
 
17) Assinale a alternativa incorreta com relação 
a organização do ambiente de trabalho: 
 
(A)  O banheiro precisa passar por uma vistoria 
criteriosa, sendo necessário observar a limpeza e a 
organização dos materiais. Reposição de papel 
higiênico, de papel-toalha e de sabonete; 
verificação do funcionamento da iluminação, da 
torneira e da descarga; elementos de decoração, 
que eventualmente existam no banheiro, deverão 
ser verificados. 
(B) Retirar papéis sobre a mesa, limpar a mesa 
e móveis do escritório; reposicionar objetos; 
consultar a agenda e organizar prontuários dos 
pacientes agendados para aquele dia; ligar o 
computador, enviar e responder e-mails; definir uma 
lista de músicas para aquele dia; entre outras. 
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Estas são tarefas diárias necessárias de serem 
feitas pelo logo no começo do trabalho diário no 
consultório. 
(C)  A sala de atendimento, que também é 
chamada de consultório merece uma atenção 
especial. Todos os elementos desse ambiente 
precisam ser limpos e esterilizados diariamente, 
antes de receber o primeiro paciente. Por se tratar 
do ambiente onde o paciente será tratado, os 
cuidados com a higiene  precisam ser ainda 
maiores. Deve-se iniciar a limpeza e a esterilização 
pela parte menos contaminada, para terminar na 
área mais contaminada. 
(D)  O laboratório precisa ser organizado, para 
que todos os membros da equipe possam 
desenvolver os trabalhos daquele dia de forma 
tranquila e eficiente. A limpeza e a higienização das 
bancadas é algo importante de ser feito, uma vez 
que elas serão utilizadas para fazer lavagem, 
secagem e empacotamento de instrumentais; 
manipulação de materiais; preparações diversas; 
entre outras. 
(E)  O uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) é obrigatório, visando oferecer 
segurança para toda a equipe e para os pacientes. 
 
18) As cirurgias orais básicas são 
procedimentos odontológicos mais 
complicados que o comum, mas ainda 
relativamente simples, como extrações 
dentárias, por exemplo. Todas as alternativas 
abaixo apresentam nomes de instrumentais 
necessários para essas operações, exceto: 
 
(A)  Destaca Periósteo. 
(B)  Pinça Hemostática. 
(C)  Sindesmótomo. 
(D)  Pinça Goiva. 
(E)  Porta matriz. 
 
19) Todos os resíduos cirúrgicos que aderem e 
secam nos instrumentos (incrustações), dão 
origem a corrosão. A exposição dos 
instrumentos a ambientes úmidos, durante 
longos períodos de tempo, também dá origem a 
danos! Todas as alternativas abaixo apresentam 
danos iniciais e adicionais possíveis e suas 
respectivas causas, exceto: 
 
(A)  Presença de impurezas no equipamento de 
esterilização, devido a instrumentos já com 
corrosão, ou a uma manutenção inadequada do 
equipamento de esterilização - Corrosão galvânica, 
destruição da superfície do material, remoção da 
camada de óxido e maior susceptibilidade à 
corrosão. 
(B)  Sangue, pus, secreções, resíduos de 
tecidos, resíduos ósseos - Corrosão, ferrugem. 

(C)  Secagem insuficiente dos instrumentos - 
Corrosão, ferrugem. 
(D)  Contacto mútuo entre os instrumentos - 
Danos nos instrumentos, especialmente das 
superfícies de corte. 
(E)  Solução salina, tinturas de iodo, água 
inadequada, agentes de limpeza ou desinfetantes 
inadequados e/ou incorretamente utilizados - 
Corrosão localizada, descoloração. 
 
20) Todas as alternativas abaixo apresentam 
corretas medidas de manutenção para um 
consultório odontológico que devem fazer parte 
da rotina de trabalho, exceto:  
 
(A)  O manômetro do filtro de ar deve ser sempre 
observado. O filtro de ar além da função de retirar a 
umidade do ar, regula a pressão de ar que vai para 
a cadeira odontológica. Deve ser verificado se o 
manômetro deste está marcando sempre 5,5 bar ou 
80 PSI, isto evita que a pressão do equipo e das 
canetas oscile causando mal funcionamento. A 
pressão acima disto também é uma das principais 
causas de vazamentos, mangueiras estouradas ou 
escapando. 
(B)  A frequente lubrificação das canetas de alta 
e baixa rotação mantém a vida útil dos rolamentos e 
evita sua queima. As brocas devem entrar sem 
muita força na caneta de alta rotação sem apoiar o 
saca broca na mesa. Forçar uma broca mais grossa 
a entrar na caneta pode tirar o eixo pinça do lugar 
quando for removê-la, ou até mesmo estourar a 
tampa traseira da caneta. 
(C)  As canetas de alta e baixa rotação tem a 
inscrição 180°C, esta é a temperatura máxima de 
esterilização suportada. Antes e após a 
esterilização das canetas deve ser realizada 
sempre a lubrificação das mesmas. Os ciclos de 
esterilização de até 175°C são preferidos. Defeitos 
na autoclave podem fazer com que as temperaturas 
subam acima dos 180°C. 
(D)  A troca da mangueira do sugador deve ser 
sempre realizada assim que for notado seu 
ressecamento devido ao risco de entupimento. 
Deve ser verificado se o filtro sugador esta com a 
tela em boas condições, qualquer sujeira que passe 
pelo filtro vai acabar entupindo a válvula ejetora de 
sucção. 
(E)  O funcionamento do compressor deve ser 
verificado. No momento da drenagem do 
compressor o reservatório deve ser esvaziado 
completamente. No momento de liga-lo novamente, 
é importante que todos os equipamentos do 
consultório não estejam sendo utilizados, para 
monitorar o tempo. Compressores odontológicos 
devem encher o reservatório entre 3 a 5 minutos e 
desliga-se. Se ele estiver demorando mais do que 
isto, talvez esteja na hora de trocar o kit de anéis, 
ou há algum vazamento de ar.  
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21) Todas as alternativas abaixo apresentam 
características das autoclaves, exceto: 
 
(A)  Monitoração do ciclo Eletrônica - O operador 
deve acompanhar o ciclo, porém é dado um aviso 
sonoro se o ciclo for interrompido. Se houver falha 
na temperatura o equipamento interrompe o ciclo e 
mostra no painel, como ciclo anulado.  
(B)  Controle do ciclo - Ciclos pré-programados. 
Maior facilidade de operação. Menor possibilidade 
de erro do operador. 
(C)  Monitoração química por integradores e 
emuladores. Disponível. Várias opções. 
(D)  Tempo total do ciclo - Em média 2horas. 
(E)  Tempo mínimo para monitoração biológica 
ficar - Indicadores biológicos autocontidos 
disponíveis em várias opções para incubação: três, 
24 e 48 horas. 
 
22) Todas as alternativas abaixo apresentam 
vantagens da posição de trabalho com paciente 
deitado e o profissional sentado, exceto: 
 
(A)  Permite uma postura adequada para braços, 
pernas, pés e coluna vertebral do operador. 
(B)  Diminui o desgaste energético dos 
profissionais envolvidos. 
(C)  Permite a acomodação da língua de maneira 
a abrir a faringe favorecendo a respiração e melhor 
oxigenação cerebral.  
(D)  Permite uma melhor acomodação do 
paciente, sem tensões, nem contrações musculares 
indevidas, portanto mais relaxado. 
(E)  Permite ao operador um aumento do campo 
visual.  
 
23) Assinale a alternativa incorreta com relação 
aos cuidados com aparelhos protéticos: 
 
(A)  O hipoclorito alcalino em longo prazo é 
contraindicado para a limpeza de próteses parciais 
removíveis. 
(B)  O uso de uma técnica de escovação 
inadequada associada a produtos altamente 
abrasivos leva ao desgaste das próteses, facilitando 
ainda mais o acúmulo de biofilme, além de 
promover desadaptação do aparelho protético. 
(C)  As escovas para dentes naturais não 
deveriam ser utilizadas para higienização de 
próteses removíveis, primeiro por suas cerdas 
possuírem formato inadequado para alcançar as 
áreas internas, segundo pela dificuldade que o 
paciente encontra em realizar a limpeza efetiva e 
terceiro, pela possibilidade de provocar acidentes 
durante a escovação. 
(D)  Os peróxidos alcalinos são eficazes na 
remoção de manchas, entretanto não são mais 
eficientes que a escovação com sabão. Além disso, 

causam efeito deletério à resina ou ao metal da 
prótese. 
(E)  O método combinado consiste na 
associação do uso de escova e dentifrício 
específicos para prótese e, concomitantemente, a 
imersão em soluções químicas. A vantagem deste 
método é proporcionar um meio efetivo de limpeza, 
uma vez que os agentes químicos têm atividade 
antimicrobiana superior se comparado ao método 
de limpeza manual. 
 
24) Assinale a alternativa que apresenta o nome 
de um material odontológico que não deve ser 
manipulado pelo profissional utilizando luvas de 
látex: 
 
(A)  silicona de adição. 
(B)  silicona de condensação. 
(C)  alginato. 
(D)  gesso especial. 
(E)  pasta zinco enólica. 
 
25) Ao ser absorvido pelo organismo, o Flúor 
desencadeia uma série de sintomas. Assinale a 
alternativa que não apresenta um desses 
sintomas: 
 
(A)  depressão respiratória. 
(B)  hipossalivação. 
(C)  queda de pressão. 
(D)  arritmia cardíaca. 
(E)  desorientação. 
 
26) Assinale a alternativa que apresenta o 
principal componente das placas bacterianas e 
é o principal responsável pelo seu peso: 
 
(A)  bactérias. 
(B)  matriz intercelular. 
(C)  proteínas. 
(D)  polissacarídeos. 
(E)  restos alimentares. 
 
27) Assinale a alternativa que apresenta a 
melhor técnica radiográfica para visualização 
das coroas dos dentes e das cristas ósseas 
alveolares, e deve ser a técnica radiográfica de 
escolha para diagnosticar lesões cariosas 
proximais: 
 
(A)  Oclusal. 
(B)  Bite wing. 
(C)  Panorâmica. 
(D)  Periapical. 
(E)  Técnica de Clark. 
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28)Todas as alternativas abaixo apresentam 
sinais e sintomas da doença periodontal, 
exceto: 
 
(A)  nem sempre apresenta dor. 
(B)  dentes excessivamente sensíveis à 
temperaturas frias ou quente. 
(C)  mau hálito persistente ou gosto ruim na 
boca. 
(D)  mobilidade dental. 
(E)  ausência de vitalidade pulpar. 
 
29)  Os dois principais fatores de risco 
relacionados ao câncer da boca são o hábito de 
fumar e o consumo excessivo de bebidas 
alcoólicas. Juntos apresentam efeito sinérgico e 
sua relação com o câncer da boca é dose 
dependente, sendo maior o risco quanto maior 
for o número de doses de bebidas e cigarros 
consumidos. Existem outros fatores de risco 
relacionados ao desenvolvimento do câncer da 
boca· Todas as alternativas abaixo apresentam 
alguns desses outros fatores, exceto: 
 
(A)  sistema imunológico deprimido. 
(B)  exposição excessiva à luz ultravioleta 
(câncer do lábio). 
(C)  higiene bucal precária. 
(D)  contato com alguns agentes biológicos, 
como o papiloma vírus humano (HPV). 
(E)  história pregressa de neoplasia do trato 
aerodigestivo. 
 
30) A obtenção de radiografias claras pode ser 
causado devido, exceto: 
 
(A)  erros no tempo de exposição. 
(B)  escolha incorreta do filme. 
(C)  diminuição da distância foco/filme sem 
compensação de exposição. 
(D)  processamento incorreto. 
(E)  soluções deterioradas ou vencidas. 


