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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está 
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Conhecimentos Específicos 

20 40 
     
 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 20 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 20 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

FIDÚCIA 
 

Os equilíbrios na economia podem ser instáveis e diferem dos que ocorrem no mundo químico, por 1 

exemplo, no qual duas moléculas de hidrogênio adequadamente combinadas com uma de oxigênio 2 

produzem uma molécula de água em São Paulo ou em Londres, no verão ou no inverno. Na economia, as 3 

"moléculas" pensam, escolhem e, no limite, se suicidam!  4 

Todo o maravilhoso mecanismo de coordenação que os homens descobriram e a economia política 5 

aperfeiçoou, que são os "mercados", repousa sobre um ingrediente catalítico invisível: a confiança. Os 6 

homens aprenderam que "confiando" uns nos outros podiam tornar mais eficiente a sua atividade.  7 

A "confiança" repousa na certeza de um comportamento apoiado em normas morais reciprocamente 8 

aceitáveis. Já em Adam Smith, na "Teoria dos Sentimentos Morais" (1759), o homem trazia no peito o 9 

"espectador imparcial". Quando, por qualquer motivo, se destrói a "confiança" entre os participantes do 10 

mercado, desaparece instantaneamente a trama invisível de coordenação produzida por ela. O valor 11 

relativo dos ativos de cada um (que só existe porque ele reconhece o valor relativo dos outros) desaparece. 12 

Consequentemente, deixam de funcionar os mercados e estiola-se a atividade econômica.  13 

Foi isso o que aconteceu com a crise que se convencionou chamar "dos subprimes". Ela revelou ser 14 

apenas a ponta de um enorme iceberg construído em um mercado financeiro sem moralidade ínsita e 15 

estimulado por incentivos perversos. No fundo, a confiança do "principal" (o poupador) foi traída pelo seu 16 

"agente" (o sistema financeiro), que lhe garantia ter "modelos" científicos para estimar retornos e riscos na 17 

aplicação de suas poupanças. Usando uma complicada alquimia e expedientes contábeis (e explorando, 18 

também, a cupidez do aplicador), construiu-se, sob os olhos fechados e o nariz insensível dos bancos 19 

centrais, uma pirâmide de papel que se queimaria ao menor sintoma da falta de confiança. Não houve nem 20 

o controle da moralidade implícita no "espectador imparcial" nem a explícita imposta pelos bancos 21 

centrais.  22 

Restabelecer a confiança e construir as condições para a reprecificação dos ativos - como se propõe 23 

na medida heroica do Tesouro Americano - é condição necessária (mas não suficiente) para reiniciar a volta 24 

à normalidade. Terá um custo gigantesco, mas certamente muito menor (em termos de PIB, emprego e 25 

bem-estar) do que permitir que a crise siga o seu caminho e destrua a economia real. 26 

ANTONIO DELFIM NETTO  
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01) Sobre o texto é correto afirmar 
 

(A) A escolha do léxico do enunciador do discurso 

reflete sua tendência para informalidade do 

registro da língua. 

(B) As formas verbais referentes ao assunto 

desenvolvido estão, em sua maioria, no 

passado, dando a ideia de sua continuidade ao 

longo do tempo. 

(C) Em relação à tese desenvolvida, o autor se 

mostra analítico e crítico. 

(D) O autor do texto interage com outros 

enunciadores na defesa que faz do seu ponto 

de vista sobre os acontecimentos. 

 

02) O texto evidencia 
 

(A) Uma denúncia contra as práticas do 

capitalismo sem regras. 

(B) A instabilidade na economia  de mercado 

caracterizada pela quebra de  confiança 

mútua. 

(C) Uma situação de instabilidade político-social 

decorrente de mudanças econômico-

financeiras. 

(D) O mercado financeiro como fonte de 

desconfiança entre as pessoas. 

 

03) Constitui uma afirmação verdadeira sobre a 

linguagem usada no texto a expressa na 

alternativa 
 

(A) O frequente uso de antíteses faz parte da 

estratégia argumentativa do enunciador na 

tentativa de mostrar as duas faces da moeda: o 

poupador e o agente financeiro. 

(B) O raciocínio argumentativo usado pelo autor 

vale-se de recursos de natureza 

metalinguística, através dos quais emite seu 

parecer sobre os fatos, buscando convencer o 

leitor sobre a questão enfocada. 

 

 

 

(C) O processo argumentativo do autor é todo 

construído com base em uma linguagem 

predominantemente metafórica, a fim de criar 

substancialidade à informação transmitida. 

(D) A linha argumentativa adotada pelo 

enunciador do discurso, na abordagem 

temática, parte de uma opinião pessoal com 

uma exemplificação para reforçar a defesa de 

um ponto de vista. 

 

04) Está contida no texto uma 

 

(A) Informação publicitária. 

(B) Exposição de fatos. 

(C) Interpretação de teses científicas. 

(D) Uma narrativa que envolve personagens. 

 

05) A expressão “estiola-se” (L.13), no texto, 

sugere 

 

(A) Atrasar 

(B) Devastar 

(C) Enfraquecer 

(D) Alienar 

 

06)  

 

Na economia, as "moléculas" pensam, escolhem e, 

no limite, se suicidam! (L.3/4). 

 

No fragmento em destaque, há uma figura de 

pensamento denominada 

(A) Prosopopeia. 

(B) Eufemismo 

(C) Ironia 

(D) Gradação 
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07) Exprime  ideia de exclusão a palavra  
 

(A) “como”, em “como se propõe na medida 

heroica do Tesouro Americano” (L.23/24). 

(B) “por exemplo”, em “...dos que ocorrem no 

mundo químico, por exemplo,” (L.1/2). 

(C) “apenas”, em “Ela revelou ser apenas a ponta 

de um enorme iceberg...” (L.14/15). 

(D) “também”, em “(e explorando, também, a 

cupidez do aplicador),” (L.18/19). 

 

08) No quarto parágrafo, o termo “alquimia”, no 

fragmento “...Usando uma complicada 

alquimia e expedientes contábeis” (L.18) 

significa. 
 

(A) Inovação 

(B) Mistura 

(C) Dispersão 

(D) Alternativa 

 

09) Na oração “a confiança do "principal" (o 

poupador) foi traída pelo seu "agente" 

(L.16/17),  a forma verbal obtida na voz ativa 

é 
 

(A) Traía 

(B) Traiu-se 

(C) Traíram 

(D) Traiu. 

 

10) Possui o mesmo valor morfológico do termo 

“só” (L.12) a expressão da alternativa 
 

(A) “por qualquer motivo” (L.10). 

(B) “todo” (L.5). 

(C) “necessária” (L.24). 

(D) “seu” (L.26). 

 

11) A oração “...para reiniciar a volta à 

normalidade” (L.24/25), sem prejudicar o seu 

sentido original, pode ser assim reescrita: 
 

(A) Para que sejam iniciada a volta à normalidade. 

(B) Para que se iniciasse a volta à normalidade. 

(C) Para que se inicie a  volta à normalidade.  

(D) Para iniciarem a volta à normalidade. 

12) A função da linguagem predominante no texto 

é a  

 

(A) Expressiva 

(B) Apelativa 

(C) Conativa 

(D) Referencial 

 

13) Na palavra “adequadamente” (L.2), tem-se 

como base inicial de sua formação: 

 

(A) um substantivo 

(B) um verbo 

(C) um adjetivo 

(D) um pronome 

 

14) É FALSO o que se afirma  em: 

 

(A) Atualmente, o alfabeto brasileiro é formado 

por  vinte e três letras. 

(B) Na palavra “hidrogênio” (L.2), do ponto de 

vista fonético, o “h” NÃO representa uma 

consoante brasileira. 

(C) Na palavra “ponta” (L.15), o grupo “-nt” do 

ponto de vista fonético  NÃO forma um 

encontro consonantal. 

(D) Na palavra  “alquimia” (L.18) há a ocorrência 

de um hiato. 

 

15) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

marque a alternativa que apresenta a 

afirmação correta. 

 

(A) Os conectores “que”, em “...que os homens 

descobriram” (L.5)  e “que”  em “...que a crise 

siga o seu caminho...” (L.26) são iguais 

enquanto classe gramatical. 

(B) A expressão “No fundo” (L.16) denota 

interiorização. 

(C) A declaração "confiando uns nos outros” (L.7), 

exprime uma ideia de condição. 

(D) A expressão verbal  “deixam” (L.13) está no 

plural para concordar com “outros” (L.12).. 
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16) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

(A) “destrói” (L.10), “poupador” (L.16), 

“necessária” (L.24) 

(B) “água” (L.3), “suicidam” (L.4), “espectador” 

(L.10) 

(C) “instáveis” (L.1), “hidrogênio” (L.2), “qual” 

(L.2) 

(D)  “diferem” (L.1), “economia” (L.3), “mundo” 

(L.1) 

 

17) A alternativa em que o termo transcrito 

constitui um caracterizador do substantivo é: 

 

(A) “de um comportamento” (L.8). 

(B) “"dos subprimes".” (L.14) 

(C) “no peito” (L.9). 

(D) “de suas poupanças” (L.18). 

 

18) Levando-se em consideração a prosódia, a 

palavra que, com a presença ou ausência do 

acento do gráfico, possibilita outra pronúncia 

e  a consequente mudança de classe gramatical 

está na alternativa  

 

(A) “poupanças” (L.18). 

(B) “explícita” (L.21). 

(C) “equilíbrios” (L.1). 

(D) “molécula” (L.3). 

 

19) O vocábulo “que“, em “que permitir” (L.26), 

inicia uma declaração 

 

(A) Explicativa. 

(B) Conclusiva. 

(C) Concessiva. 

(D) Comparativa. 

 

 

 

 

 

20) Sobre os mecanismos linguísticos no texto, é 

correto o que se afirma em 

 

(A) A forma verbal “repousa” (L.6) apresenta-se 

com a mesma regência de “desaparece” (L. 12). 

(B) Os vocábulos “se”, em “como se propõe na 

medida heroica do Tesouro Americano” 

(L.23/24) e “se” (L.13), em “estiola-se a 

atividade econômica.”,   possuem o mesmo 

valor morfológico. 

(C) A expressão “iceberg” (L.15) constitui um 

neologismo linguístico. 

(D) A palavra “heroica” (L.24) comporta 

acentuação gráfica na sílaba “roi”, por se tratar 

de um ditongo aberto, resultando a reescrita 

em heróica. 
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21) O Sistema Único de Saúde (SUS) é formado 

pelo conjunto de ações e serviços de saúde 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da 

administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público. Em 

relação as principais diretrizes do SUS é 

correto afirmar: 

 

(A) Restritivo, permite o acesso restrito aos 

cidadãos que residem no Brasil. 

(B) Descentralizado, com ênfase na gestão 

municipal (local). 

(C) Com redes regionalizadas e sem hierarquias 

de serviços, permitindo mecanismos de 

integração e sistemas de referência. 

(D) Oferecendo serviços apenas de atenção básica, 

voltados à promoção da saúde, prevenção de 

doenças, tratamento. 

 

22) O profissional TSB deve possuir um 

conhecimento mínimo sobre a anatomia da 

cavidade oral e dentária para um exercício 

seguro de suas atribuições. São características 

do dente humano, exceto: 

 

(A) O esmalte tem a estrutura mais dura e 

densamente mineralizada. 

(B) O esmalte é translúcido e responsável pelo 

brilho do dente. 

(C) O esmalte é a estrutura responsável pela 

coloração do dente. 

(D) A dentina é organizada em túbulos e 

canalículos que desempenham papel 

importante na condução de estímulos 

externos. 

 

23) O ser humano apresenta duas dentições, a 

decídua, também conhecida como a dos dentes 

de “leite”, e a permanente. Ambas diferenciam-

se pela anatomia dental e pelo número de 

dentes apresentado. São características das 

dentições decídua e permanente, exceto: 

 

 

 

(A) A dentição decídua começa sua formação 2 

meses após o nascimento do indivíduo. 

(B) A erupção dos primeiros dentes decíduos 

geralmente se inicia a partir do 6º mês de 

idade. A dentição decídua se completa a cerca 

36º mês de vida (aproximadamente 3 anos de 

idade). 

(C) Os primeiros molares decíduos têm como seus 

sucessores os primeiros molares 

permanentes. 

(D) A dentição permanente é composta por 32 

dentes (16 na arcada superior e 16 na arcada 

inferior), incluindo os dentes do siso. 

 

24) A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é um 

programa que prioriza as ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde dos 

indivíduos e da família, do recém nascido ao 

idoso, sadios ou doentes, de forma integral e 

contínua. A inclusão das ações de saúde bucal 

na Estratégia de Saúde da Família tem como 

principais objetivos, exceto: 

 

(A) Melhorar as condições de saúde bucal da 

população brasileira. 

(B) Orientar as práticas de atenção à saúde bucal, 

por meio da estratégia de organização da 

Atenção Básica preconizada pela Estratégia 

Saúde da Família. 

(C) Assegurar o acesso progressivo de todas as 

famílias residentes nas áreas cobertas pelas 

equipes de saúde da família às ações de 

promoção, de prevenção e de assistência em 

saúde bucal. 

(D) Avaliar os padrões de qualidade e o impacto 

das ações de saúde bucal desenvolvidas, 

independente dos princípios da ESF da 

Atenção Básica à Saúde, com a inclusão de 

equipes de saúde bucal na Estratégia de Saúde 

da Família. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 60 
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25) Acolher com a intenção de resolver os 

problemas de saúde das pessoas que 

procuram uma unidade de saúde deve ser uma 

das premissas do profissional que compõem a 

equipe técnica de saúde bucal. Este 

profissional deve escutar a queixa, os medos e 

expectativas, identificar riscos e 

vulnerabilidades, acolhendo também a 

avaliação do próprio usuário, e se 

responsabilizar por dar uma resposta ao 

problema, conjugando as necessidades 

imediatas dos usuários com o cardápio de 

ofertas do serviço, e produzindo um 

encaminhamento responsável e resolutivo à 

demanda não resolvida. São condutas do 

profissional da equipe técnica de saúde bucal, 

exceto: 

 

(A) Desconsiderar a avaliação de riscos e 

vulnerabilidades, mas estar atento ao grau de 

sofrimento físico e psíquico do paciente.  

(B) Buscar a melhoria dos usuários dos serviços 

de saúde, mudando a forma tradicional de 

entrada por filas e ordem de chegada. 

(C) Humanização das relações entre profissionais 

de saúde e usuários no que se refere à forma 

de escutar esses usuários, em seus problemas 

e demandas. 

(D) Buscar o aperfeiçoamento do trabalho em 

equipe, com a integração e 

complementaridade das atividades exercidas 

pelas categorias profissionais, buscando 

orientar o atendimento dos usuários dos 

serviços de saúde por risco apresentado, 

complexidade do problema, grau de saber e 

tecnologias exigidas para a solução. 

 

26) Em relação ao odontograma é correto afirmar: 

 

(A) Consiste um formulário utilizado nos 

atendimentos odontológicos, geralmente na 

última consulta. 

(B) Nele é descrita a situação final em que se 

encontra cada elemento dentário. 

 

 

(C) No odontograma há o desenho ou um esquema 

de cada dente onde serão marcadas as lesões 

nas faces correspondentes e anotado, de forma 

padrão, todo o procedimento realizado. 

(D) É somente a partir do odontograma que se 

elaborará o diagnóstico e o plano de 

tratamento indicado ao paciente. 

 

27) Placa bacteriana, também conhecida como 

biofilme ou placa dental, refere-se à 

aglomeração de bactérias da microflora oral 

sobre a superfície dentária, sendo fator que 

determina o aparecimento de cárie e doença 

periodontal. Em relação ao biofilme dental 

está correto afirmar, exceto: 
 

(A) O mesmo biofilme que dá origem a cárie dental 

é o responsável também pelo aparecimento da 

doença periodontal, não havendo 

diferenciação da flora bacteriana. 

(B) Posteriormente, esse biofilme irá mineralizar 

e originar o tártaro. 

(C) O acúmulo de placa dentária tende a ser maior 

em regiões nas quais a higiene bucal não é 

realizada de modo apropriado. 

(D) Enquanto o biofilme não se transformou em 

tártaro, é possível removê-lo com higiene oral 

adequada. 

 

28) A limpeza profissional dos dentes consiste no 

polimento coronário e na raspagem e 

alisamento radicular. Em a estes 

procedimentos está correto afirmar, exceto: 
 

(A) Para remoção das placas nas superfícies 

oclusais, são utilizadas escovas (escovas de 

Robson), acopladas a um contra-ângulo de 

baixa rotação. 

(B) Para as superfícies lisas, vestibulares e 

linguais ou palatinas, são usadas tacas de 

borracha. 

(C) O uso do fio dental completa o polimento nas 

superfícies interproximais. 

(D) Toda limpeza deve ser feita com o auxílio de 

uma pasta de alta abrasividade, geralmente a 

base de pedra-pomes, que pode ser fluoretada 

ou não. 
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29) A dieta e a higienização são considerados 

fatores de alto impacto no desenvolvimento da 

cárie dentária. Em relação a essa afirmação é 

correto afirmar, exceto: 

 

(A) A cariogenicidade da dieta é determinada pela 

presença de proteínas nos alimentos, 

principalmente a sacarose. 

(B) As bactérias presentes na boca liberam ácidos 

quando metabolizam os alimentos ricos em 

açucares que ficam acumulados nos dentes e 

língua. Isso causa a desmineralização dos 

dentes e pode desencadear o processo de 

cárie. 

(C) É importante considerar que a 

desmineralização que ocorre após a ingestão 

de qualquer dieta cariogênica se dá durante 

um determinado tempo, até que a ação 

tamponante da saliva paralise o processo, não 

determinando uma lesão de cárie, e sim uma 

simples desmineralização reversível. 

(D) O controle mecânico de placa (escovação), 

para sua total remoção, potencializa a função 

remineralizadora da saliva, mantendo a lesão 

do esmalte no estágio reversível por um 

período indeterminado. 

 

30) Em relação à cárie dentária é correto afirmar, 

exceto: 

 

(A) É uma das doenças bucais mais comuns no 

mundo. 

(B) Natureza multifatorial. 

(C) Fatores etiológicos que devem ser levados em 

consideração para o desenvolvimento da cárie 

dentária: biofilme; dieta; saliva; flúor; hábitos 

de higiene; hábitos socioeconômicos, culturais 

e comportamentais. 

(D) A cárie dentária caracteriza-se pela destruição 

das estruturas calcificadas dos dentes: 

esmalte, dentina, cemento e osso alveolar. 

 

 

 

 

 

31) A cárie dentária é uma doença crônica e 

infecciosa que provoca a destruição dos 

tecidos dentários, podendo ser diagnosticada 

clinicamente. De acordo com o grau de 

evolução, local de acometimento e velocidade 

de progressão da doença pode-se afirmar, 

exceto: 

 

(A) Em estágios iniciais: lesões em esmalte e 

dentina. 

(B) Em estágios mais tardios: cavitação em 

dentina, polpa dentária, órgãos onde se 

localizam as terminações nervosas e capilares 

sanguíneos. 

(C) Cárie aguda: lesão de cárie considerada ativa, 

progressiva. Apresenta área amolecida, de cor 

amarelada ou castanha clara e normalmente 

apresenta biofilme visível. 

(D) Cárie crônica: lesão de cárie inativa, 

mineralizada, que geralmente interrompeu 

sua progressão. Apresenta área brilhante, 

relativamente dura, de cor que varia do 

amarelo ou acastanhado ao negro. 

 

32) A primeira manifestação clínica da saída de 

minerais do dente é a lesão de mancha branca, 

em que ainda não há cavidade no esmalte. Em 

relação as lesões de mancha branca pode-se 

afirmar, exceto: 

 

(A) A saída contínua dos minerais das estruturas 

do dente é que vai dar origem à cavitação. 

(B) Com o desequilíbrio no processo 

desmineralização e remineralização (DES X 

RE), a desmineralização ocorre, inicialmente, 

na superfície do esmalte. 

(C) A perda mineral da superfície leva ao aumento 

na porosidade do esmalte, caracterizando uma 

lesão branca ativa, considerada o terceiro 

estágio da cárie. 

(D) A lesão de mancha branca ativa no esmalte é 

caracterizada por um esmalte opaco, rugoso e 

poroso. 
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33) Os tecidos que protegem e sustentam os 

dentes podem sofrer um processo de 

inflamação e doença. Em relação às doenças 

que acometem o periodonto é correto afirmar, 

exceto: 

 

(A) A doença começa com a inflamação da mucosa 

labial. 

(B) A gengivite retrata uma resposta inflamatória 

dos tecidos gengivais ao acúmulo de bactérias 

que colonizam o sulco gengival através do 

biofilme. 

(C) Inicialmente, nota-se que a gengiva sangra 

espontaneamente, ou por fatores como a 

escovação ou pelo passar do fio dental. 

(D) Ocorre aumento do volume da gengiva e 

alteração da sua cor. 

 

34) Em relação à doença periodontal é correto 

afirmar, exceto: 

 

(A) É um estágio mais avançado da gengivite. 

(B) A inflamação não se limita à gengiva, envolve 

o osso que sustenta os dentes e forma a “bolsa 

periodontal”, que só é detectada pelo dentista 

através da sondagem. 

(C) Os sinais da periodontite são: gengiva recuada 

dos dentes; dentes apresentam mobilidade; 

gengiva inflamada com sangramento e, às 

vezes, pus; mau hálito; podendo levar à perda 

do dente. 

(D) Os fatores de risco para a doença periodontal 

são: tabagismo, diabetes, fatores de retenção 

do biofilme; consumo excessivo de proteínas e 

gorduras. 

 

35) Os conhecimentos básicos sobre o câncer 

bucal é de extrema importância para os 

profissionais de saúde bucal. Dessa forma, são 

fatores de risco para o câncer bucal, exceto: 

 

(A) Tabagistas crônicos. 

(B) Etilistas interinos. 

(C) Má higiene bucal. 

(D) Desnutridos e imunodeprimidos. 

36) São prováveis sinais e sintomas do câncer 

bucal, exceto: 

 

(A) Aparecimento de feridas na boca, as quais não 

se cicatrizam em uma ou duas semanas. 

(B) Manchas esbranquiçadas ou avermelhadas 

nos lábios ou na mucosa bucal. 

(C) Dificuldade para falar, mastigar e engolir. 

(D) Dores gástricas e retroesternais. 

 

37) Existem, basicamente, dois tipos de materiais 

restauradores dentários: aqueles que 

necessitam de retenção mecânica (preparos 

cavitários especiais) para permanecerem nos 

dentes, e aqueles que se ligam quimicamente 

ao esmalte e dentina (aderem-se à estrutura 

dentária). Os materiais restauradores mais 

usados pela odontologia atualmente são, 

exceto: 

 

(A) Cimento de ionômero de vidro; 

(B) Amálgama de prata; 

(C) Resinas compostas; 

(D) Cones de guta percha. 

 

38) Os cimentos de ionômero de vidro (CIVs) têm 

se destacado cada vez mais como materiais 

restauradores devido às suas propriedades 

biologicamente favoráveis e à sua boa 

performance em longo prazo. Passam a ocupar 

um papel significante na odontologia 

preventiva, em razão de suas propriedades de 

liberação de flúor, sendo considerados 

materiais biocompatíveis. São vantagens e 

indicações dos CIVs, exceto: 

 

(A) Propriedade anticariogênica, prevenindo a 

instalação de novas lesões cariosas. 

(B) Boa adesão aos tecidos dentários. 

(C) Baixa integridade marginal. 

(D) Pode ser utilizado para cimentação de 

próteses como coroas ou pontes e, também, de 

aparelhos ortodônticos. 
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39) Em relação à manipulação do cimento de 

ionômero de vidro é correto afirmar, exceto: 

 

(A) Coloca-se a quantidade de pó recomendada 

sobre a placa de vidro ou bloco de papel. 

(B) O pó deve ser agitado antes de sua utilização, 

para misturar suas partículas. 

(C) A concha dosadora deve ser introduzida no 

interior do pó e os excessos devem ser 

removidos na borda do frasco. 

(D) Goteja-se o líquido com o frasco numa 

inclinação de 45º a 60º para evitar a formação 

de bolhas. 

 

40) Em relação as propriedades e técnicas de 

manipulação das resinas compostas podemos 

afirmar, exceto: 

 

(A) Técnica conservadora (por ser um material 

adesivo, requer um preparo cavitário 

específico, necessitando da remoção de tecido 

cariado e modelagem da cavidade). 

(B) Indicada para restauração de dentes 

anteriores e posteriores. 

(C) O dente deve ser submetido ao 

condicionamento ácido, geralmente na 

concentração de 37%. 

(D) A resina deve ser aplicada em pequenos 

incrementos, com o uso de espátula de plástico 

ou metálica. 

 

41) As precauções padrão são medidas de 

prevenção que devem ser utilizadas na 

assistência a todos os pacientes na 

manipulação de sangue, secreções e excreções 

e contato com mucosas e pele não-íntegra. A 

imunização é considerada uma dessas 

medidas. São vacinas necessárias para a 

proteção do profissional TSB, exceto: 

 

(A) Tétano e Difteria 

(B) Rubéola, sarampo e caxumba 

(C) Hepatite C 

(D) Tuberculose 

 

42) Articulação têmporo-mandibular (ATM) é 

uma articulação altamente especializada e 

complexa. Ela está bilateralmente articulada 

com o crânio e por isso seus movimentos são 

restringidos, tornando as duas articulações 

conjugadas. São considerados componentes 

da ATM, exceto: 
 

(A) Superfícies articulares 

(B) Disco articular 

(C) Glândulas  

(D) Musculatura 
 

43) Os músculos mastigadores ou elevadores da 

mandíbula são quatro: masseter, temporal, 

pterigóideo interno (medial) e pterigóideo 

externo (lateral). São consideradas funções e 

características do músculo masseter:  
 

(A) É potente elevador da mandíbula 

(B) Tem a forma de um leque 

(C) Projeta o côndilo e o disco articular para frente 

(D) É um abaixador da mandíbula 
 

44) As restaurações podem desencadear ou 

agravar problemas periodontais quando não 

estão corretamente adaptadas aos dentes. Os 

principais defeitos de restaurações que afetam 

a saúde periodontal são, exceto: 
 

(A) Restaurações ásperas. 

(B) Excesso de material nas margens gengivais. 

(C) Falta de material nas margens gengivais. 

(D) Presença de contato interproximal funcional. 
 

45) Ao se optar por uma restauração dentária, a 

saúde periodontal e oclusal devem ser sempre 

restabelecidas ou resguardadas para garantir 

o sucesso do tratamento. 
 

Por isso, deve-se: 

(A) Restabelecer a saúde periodontal depois do 

tratamento restaurador. 

(B) Estabelecer contatos e contornos 

interproximais anatômica e fisiologicamente 

adequados. 

(C) Evitar polimento das restaurações. 

(D) Aplicar sempre a mesma técnica restauradora 

independente do material utilizado. 
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46) Embora a técnica radiográfica do paralelismo 

tenha a mesma finalidade da técnica da 

bissetriz, existem diferenças entre elas. 

Assinale a alternativa incorreta sobre a técnica 

do paralelismo: 

 

(A) O filme fica paralelo ao dente. 

(B) A distância entre o filme e o dente é maior que 

na técnica da bissetriz. 

(C) Há necessidade do uso de suportes especiais 

para a manutenção do filme. 

(D) A distância focal é de 20 cm, proporcionando 

melhores condições da imagem radiográfica 

em relação à técnica da bissetriz. 

 

47) Vernizes cavitários são compostos à base de 

resina copal natural ou sintética dissolvida em 

clorofórmio, éter ou acetona. Dentre suas 

características, pode-se citar: 

 

(A) Ligeira ação bacteriostática (ação do 

solvente). 

(B) Muito eficaz contra estímulos térmicos. 

(C) Péssimos isolantes elétricos (quando há 

continuidade da película). 

(D) Não previne a descoloração do dente. 

 

48) As lesões de cárie se desenvolvem em 

cicatrículas e fissuras, bem como em 

superfícies lisas dos dentes. Quando se elimina 

o tecido cariado e, dependendo do material 

restaurador a ser empregado, faz-se um 

preparo cavitário no local e estas cavidades 

são agrupadas em classes, designadas por 

números romanos (Classe I, II, III, IV, V e VI). 

Assinale a alternativa em que a classe foi 

conceituada corretamente: 

 

(A) Classe I: São aquelas situadas nas cicatrículas 

e fissuras de superfícies oclusais de molares e 

pré-molares, incluindo as cicatrículas nas 

superfícies vestibulares e linguais dos 

molares, bem como cavidades nas cicatrículas 

da superfície lingual dos incisivos superiores. 

(B) Classe II: Situadas nas superfícies proximais 

dos incisivos e caninos, podendo se estender 

até as superfícies incisais. 

(C) Classe III: Situadas nas superfícies proximais 

de molares e pré-molares, onde a borda incisal 

está envolvida. 

(D) Classe IV: Situadas nas superfícies proximais 

de incisivos e caninos onde a borda incisal está 

intacta. 

 

49) Podem ser consideradas indicações do uso do 

amálgama de prata como material restaurador 

nas seguintes situações, exceto: 
 

(A) dentes posteriores (preparos típicos ou 

atípicos) . 

(B) Restaurações estéticas classe IV. 

(C) Dentes molares decíduos. 

(D) Retro-obturação de canais radiculares. 

 

50) Para a polimerização da resina 

fotopolimerizável deve-se observar, exceto: 
 

(A) Tempo de aplicação da luz nunca menor que o 

do fabricante. 

(B) Se permanecer material não polimerizado na 

parte profunda da restauração, haverá perda 

de resistência e maior risco de descoloração 

do corpo da restauração. 

(C) O plano de aplicação da fonte luminosa deve 

incidir em ângulo reto com a resina a ser 

polimerizada. 

(D) As resinas frias polimerizam-se em maior 

profundidade, devendo ser  conservadas e 

mantidas em geladeira até serem inseridas na 

cavidade e então fotoativadas. 
 

51) O hidróxido de cálcio pode ser utilizado como 

um material forrador. Dentre suas vantagens, 

destaca-se exceto: 
 

(A) Estimula a formação de dentina reparadora. 

(B) Protege a polpa contra estímulos térmicos e 

elétricos. 

(C) Protege a polpa contra agentes tóxicos dos 

materiais restauradores. 

(D) Tempo de presa prolongado. 
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52) Uma criança de 5 anos, compareceu à Clínica 

de Odontopediatria queixando-se de uma dor 

que apareceu de repente, não melhora e lateja, 

na região do dente 74. Tal queixa refere-se a 

um quadro de pulpit aguda no elemento dental 

decíduo denominado: 

 

(A) Primeiro molar inferior direito. 

(B) Segundo molar inferior direito.   

(C) Primeiro molar inferior esquerdo.   

(D) Primeiro molar superior direito.   

 

53) A corrosão do amálgama está diretamente 

ligada a quatro fatores: tipo da liga, técnica de 

trituração, técnica de inserção e higiene oral 

do paciente. Clinicamente, observa-se como 

consequência da corrosão, exceto: 

 

(A) A restauração fica mais sujeita à fraturas 

(B) Degradação marginal e aumento de 

porosidades internas 

(C) Aumento de aspereza superficial 

(D) Os produtos da corrosão preenchem os 

espaços vazios da interface 

dente/restauração, aumentando a micro 

infiltração nos amálgamas. 

 

54) Quando uma restauração tipo Classe II é 

efetuada é necessário o uso de certos 

dispositivos que possibilitem a reconstituição 

do formato anatômico do dente e o 

restabelecimento do ponto de contato 

interproximal. Estes dispositivos são a matriz, 

o porta-matriz e a cunha de madeira. É 

propósito desse sistema de matriz, exceto: 

 

(A) Evitar excessos de amálgama nos espaços 

inter-proximais. 

(B) Facilitar a infiltração de umidade na cavidade. 

(C) Evitar a impactação de alimento. 

(D) Evitar movimentação do dente (através do 

reestabelecimento do ponto de contato). 

 

 

 

55) O acabamento e polimento de restaurações 

consistem na remoção do material em excesso 

e contorno da restauração, a fim de conferir-

lhe forma anatômica e limitá-la à área 

preparada. Só não é verdade sobre os 

procedimentos de acabamento e polimento: 

 

(A) Podem ser realizados com pontas 

diamantadas de granulação fina e discos 

flexíveis de vários graus de aspereza. 

(B) Os discos não podem ser usados 

gengivalmente ou em superfícies linguais de 

incisivos. 

(C)  Pedras verdes ou brancas, taças e discos de 

borracha, discos cobertos com óxido de 

alumínio e pastas de polir são os materiais 

mais frequentemente usados. 

(D) O ajuste oclusal das restaurações deve ser 

realizado com o auxílio da fita carbono, 24 

horas após a inserção do material restaurador, 

a fim de prevenir fraturas da resina ou 

desconforto do paciente. 

 

56) A vacina contra varicela é administrada em 2 

doses com intervalo entre as doses de 4 a 8 

semanas em via subcutânea. É fortemente 

recomendada para os seguintes profissionais 

de saúde: 

 

(A) Cirurgiões-dentistas, apenas. 

(B) Auxiliares de saúde bucal e cirurgiões-

dentistas, apenas. 

(C) Auxiliares de saúde bucal, técnicos em saúde 

bucal e cirurgiões-dentistas. 

(D) Auxiliares de saúde bucal, apenas. 

 

57) Para melhor entendimento dos efeitos da 

desinfecção em superfície, os artigos são 

classificados em três grupos. São exemplos de 

artigos críticos: 
 

(A) Lâmina de bisturi e sugador. 

(B) Espelho clínico e fotopolimerizador. 

(C) Limas endodônticas e arco de Young. 

(D) Fórceps 101 e jato de bicarbonato do aparelho 

de profilaxia. 
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58) Sobre a cárie precoce na infância é correto 

afirmar, exceto: 

 

(A) É caracterizada por um padrão de cárie 

rampante. 

(B) Atinge primeiramente os dentes anteriores 

superiores e se estende para os dentes 

posteriores. 

(C) Pode ser descrita também como cárie de 

mamadeira.  

(D)  A etiologia desse tipo de lesão cariosa é 

somente a amamentação com o uso de 

mamadeira. 

 

59) Podem ser considerados meios de prevenção 

das doenças bucais, exceto: 

 

(A) Escovação dentária e uso do fio dental. 

(B) Suplementação com flúor durante a gravidez. 

(C) Controle da dieta. 

(D) Uso adequado do flúor. 

 

60) Com relação à nomenclatura das faces dos 

elementos dentais, assinale a alternativa que 

corresponde às faces livres: 

 

(A) Lingual e Mesial 

(B) Distal e Lingual 

(C) Vestibular e Palatina 

(D) Palatina e Distal 

 

 


