
 

 

 

 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 
 

 

 

QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DO CBMMG – 

QOS BM 

CIRURGIÃO-DENTISTA/CLÍNICA GERAL 
 

 
 

SÓ  ABRA  QUANDO  AUTORIZADO. 
Este caderno contém a prova de Direitos Humanos e Conheci-

mentos Específicos, todas de questões de múltipla escolha.  
 

Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no fim des-

te caderno. 
 

Ao receber a Folha de Respostas: 

. Confira seu nome e número de inscrição. 

. Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

No período previsto para a realização da prova, está incluído o 

tempo necessário para a transferência das respostas para a Folha de 

Respostas. 

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: QUATRO HORAS 
 

 

Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 

. Use apenas caneta esferográfica azul ou preta. 

. Aplique traços firmes, sem forçar o papel, dentro da área reser-

vada à letra correspondente à resposta que julgar correta, procu-

rando unir o ponto lateral à esquerda ao ponto lateral à direita. 

. Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta 

não será computada se houver marcação de duas ou mais alter-

nativas. 

. NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

. A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasu-

rada. 

  CUIDE BEM DELA, ELA É A SUA PROVA. 
 

F U N D E PF U N D E P Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DE MINAS GERAIS 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
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A T E N Ç Ã O 
 

 

Sr.(a) Candidato(a), 

 

 

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno tem, 

ao todo, 50 (cinqüenta) questões de múltipla escolha, cada 

uma constituída de 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas:         

5 (cinco) questões de Direitos Humanos e 45 (quarenta e cin-

co) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplica-

dor de provas, para que ele tome as providências necessárias. 

 

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá 

qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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  DIREITOS HUMANOS 
 

 

Questão 01 

Considerando-se os direitos fundamentais de segurança pessoal previstos na Constituição 

da República, é CORRETO afirmar que 

 

A) aplicam-se aos litigantes em processo administrativo os princípios do contraditório e 

da ampla defesa. 

B) assiste ao preso o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, assegurado-

se, todavia, o sigilo quanto aos responsáveis pelo interrogatório. 

C) não se concederá extradição de brasileiro naturalizado ou de estrangeiro, salvo nas 

hipóteses de crimes políticos. 

D) ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e  motivada de 

autoridade judiciária ou policial civil competente, ressalvados os casos de transgres-

são ou crimes militares. 
 

 

Questão 02 

Segundo a Constituição da República, NÃO se trata de direito assegurado à categoria dos 

trabalhadores domésticos 

 

A) décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentado-

ria. 

B) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário nor-

mal. 

C) licença-paternidade, nos termos da lei. 

D) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 
 

 

Questão 03 

Consoante o respectivo Estatuto, é CORRETO afirmar, sobre a adoção de criança e de 

adolescente, que 

 

A) não é admitida ao estrangeiro residente fora do País, a quem poderá, todavia, ser de-

ferida a guarda e a tutela. 

B) o adotado receberá o sobrenome do adotante, não se admitindo, todavia, a modifica-

ção de seu prenome. 

C) o vínculo de adoção se constitui necessariamente por decisão judicial.  

D) poderá ser revogada. 
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Questão 04 

NÃO se inclui na competência do Estado de Minas Gerais, no âmbito do sistema único 

de saúde, 

 

A) colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

B) destinar recursos públicos para auxílio a instituições privadas com ou sem fins lucra-

tivos, desde que integrantes, de forma complementar, do sistema único de saúde. 

C) garantir o atendimento prioritário nos casos legais de interrupção de gravidez. 

D) gerir o fundo especial de reserva de medicamentos essenciais, na forma da lei. 

 

 

Questão 05 

Considerando-se o histórico dos direitos fundamentais, pode-se afirmar que, entre os 

principais documentos que os previram e consagraram, aquele que constitui o MAIS im-

portante no âmbito do Direito Internacional é a 

 

A) Constituição mexicana, de 1917. 

B) Declaração de Direitos da Virgínia. 

C) Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

D) Declaração Universal dos Direitos do Homem. 
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  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

Questão 06 

Analise estas afirmativas concernentes à gengivite ulcerativa necrosante aguda (GUNA) 

e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. 

 

(    ) A GUNA pode ocorrer em qualquer idade, porém é mais comum em crianças. 

(    ) A recidiva da GUNA é muito rara em pacientes adequadamente tratados. 

(    ) “Angina de Vincent” é o nome dado às lesões da GUNA que se estendem ao palato 

mole e à área amigdaliana. 

(    ) Nos casos mais avançados e graves da GUNA, podem ocorrer leucocitose, distúr-

bios gastrointestinais e taquicardia. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA. 

 

A) (F) (F) (V) (V). 

B) (V) (F) (V) (V). 

C) (F) (V) (V) (F). 

D) (F) (F) (F) (V). 

 

 

 

Questão 07 

No tratamento de emergência do abscesso apical agudo, deve-se realizar, EXCETO 

 

A) administração de antibiótico sobretudo na presença de febre. 

B) aplicação de calor úmido extra-oral  e prescrição de paracetamol. 

C) drenagem oportuna do abscesso. 

D) recomendar bochechos com água aquecida contendo uma porção de cloreto de sódio, 

logo após a drenagem. 
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Questão 08 

A liga para amálgama que apresenta MAIOR resistência  à fratura na primeira hora é liga 

 

A) de composição única, pobre em Cobre. 

B) de composição única, rica em Cobre. 

C) de fase dispersa. 

D) sem Zinco, rica em Cobre. 

 

 

 

Questão 09 

Todas as afirmativas abaixo concernentes a lesões cervicais estão corretas, EXCETO: 

 

A) Abfração é uma lesão cervical resultante de microfraturas do esmalte em função de 

forças oclusais mal dirigidas. 

B) As frutas cítricas são uma fonte importante de ácido na formação de erosões, sendo 

que a goiaba e a maçã apresentam maior capacidade de dissolução do dente do que a 

laranja. 

C) A incidência de abfrações em idosos é maior, pois o periodonto torna-se mais rígido, 

perdendo assim sua capacidade de absorver esforços oclusais. 

D) Uma escovação criteriosa está recomendada logo após a ingestão de alimentos ácidos, 

prevenindo assim uma abrasão acentuada na região cervical. 

 
 

 

Questão 10 

Todas as alternativas abaixo apresentam indicações da radiografia Bite Wing, EXCETO: 

 

A) Avaliação da adaptação cervical das restaurações. 

B) Avaliação de espaços interproximais. 

C) Avaliação da crista óssea e septo alveolar. 

D) Avaliação da inter-relação cuspídea 
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Questão 11 

Todas as alternativas apresentam falhas que podem surgir quando os princípios e normas 

oclusais não são respeitados durante um procedimento restaurador, EXCETO 

 

A) fratura da restauração. 

B) fratura radicular. 

C) migração patológica do dente. 

D) perda da dimensão vertical de repouso. 

 

 

Questão 12 

Todas as afirmativas concernentes à esterilização com calor seco estão corretas, EXCE-

TO: 

 

A) As embalagens devem ser de tamanho médio  ou pequeno para promover maior pene-

tração de calor. 

B) Os instrumentos embalados em folha de alumina podem precisar de um tempo maior 

de ciclo de esterilização. 

C) Os artigos colocados na estufa devem ser posicionados o mais próximo possível um 

dos outros, aumentando a circulação de calor. 

D) O superaquecimento deve ser evitado, pois, acima de 170°C, as bordas cortantes dos 

instrumentos são destruídas. 

 

 

Questão 13 

Todas as afirmativas abaixo, concernentes aos cuidados durante as fases de manipulação 

e inserção do cimento de ionômero de vidro na cavidade a ser restaurada, estão corretas, 

EXCETO: 

  

A) Após a remoção da matriz, a superfície do cimento deve ser protegida com um isolan-

te, evitando-se que ocorra embebição e sinérese no material restaurador. 

B) Segundo MYRHA, a relação pó/líquido pode ser alterada para se adequar a consis-

tência do cimento ao tipo de cavidade a ser restaurada. 

C) Nos produtos espatulados manualmente, uma placa de vidro seca e resfriada pode ser 

usada para retardar a reação  e aumentar o tempo de trabalho. 

D) Usando-se uma espátula rígida, o pó deve ser incorporado ao líquido rapidamente, 

pois o tempo de manipulação não deve exceder 60 segundos. 
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Questão 14 

Todas as afirmativas abaixo, concernentes ao apoio oclusal presente nas próteses dento-

muco-suportadas, estão corretas, EXCETO:  

 

A) Na ausência dos dentes antagonistas, o apoio oclusal estabiliza os dentes pilares im-

pedindo a extrusão. 

B) O apoio é responsável pela transmissão da força mastigatória aos dentes pilares. 

C) Uma das funções do apoio oclusal é a proteção da papila gengival dos dentes pilares 

diretos contra a impactação alimentar. 

D) A espessura do apoio oclusal deve ser, no mínimo, de 3,0 a 5,0 mm para conferir re-

sistência à estrutura metálica. 

 

 

 

Questão 15 

Compreendem-se como distâncias biológicas as seguintes estruturas: 

 

A) Epitélio sulcular,  epitélio  juncional, inserção conjuntiva. 

B) Inserção conjuntiva, crista óssea alveolar, fibras apicais. 

C) Epitélio juncional, mucosa alveolar, inserção epitelial. 

D) Fibras oblíquas, fibras horizontais, crista óssea alveolar. 

 

 

 

Questão 16 

São dispositivos que auxiliam na manipulação dos pacientes para a obtenção da posição 

de relação cêntrica, EXCETO 

 

A) arco facial. 

B) jig de Lucia. 

C) placas de proteção anterior. 

D) tiras de Long. 
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Questão 17 

A posição MAIS fechada entre a maxila e a mandíbula, quando os dentes estão presentes, 

estando os côndilos fora da relação cêntrica, é 

 

A) máxima intercuspidação cêntrica. 

B) máxima intercuspidação habitual. 

C) posição de repouso. 

D) relação de oclusão cêntrica. 

 

 

Questão 18 

No aspecto radiográfico do trauma de oclusão, pode-se visualizar, EXCETO 

 

A) destruição mais vertical do septo interdentário. 

B) diminuição do espaço do ligamento periodontal. 

C) perda da integridade da lâmina dura. 

D) radiolucidez do osso alveolar na região afetada. 

 

 

Questão 19 

Assinale a alternativa em que a antibioticoterapia profilática é ESSENCIAL: 
 

A) Endocardite bacteriana sub-aguda. 

B) Gravidez. 

C) Hipovitaminose. 

D) Sífilis. 

 

 

Questão 20 

São consideradas alterações congênitas todas as seguintes anomalias, EXCETO 

 

A) anquiloglossia. 

B) língua fissurada. 

C) língua geográfica. 

D) língua em framboesa. 

 

 



 10 

Questão 21 

Em relação à primoinfecção da gengivoestomatite herpética aguda, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) Acomete adultos e crianças, sendo rara antes dos seis meses de idade. 

B) Com a administração de antibióticos, não havendo complicações, a lesão regride sem 

deixar seqüelas. 

C) O vírus causador da doença é o Herpes Simplex. 

D) Sialorréia e dor intensa estão presentes no quadro clínico. 

 

 

 

Questão 22 

Em relação às indicações da utilização de alavancas em exodontias, assinale alternativa 

INCORRETA: 

 

A) Em casos onde o dente se fratura na técnica de exodontia com fórceps. 

B) Para exodontia  de dentes desprovidos de coroa. 

C) Para exodontia de raízes de molares e pré-molares superiores. 

D) Para exodontia de raízes situadas profundamente nos processos alveolares mandibula-

res. 

 

 

 

Questão 23 

Todas as alternativas abaixo apresentam conseqüências diretas da invasão do espaço     

biológico durante os procedimentos restauradores, EXCETO: 

 

A) Cárie recidivante. 

B) Dor gengival em resposta a estímulos mecânicos. 

C) Formação de bolsa periodontal. 

D) Inflamação gengival. 
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Questão 24 

Em relação aos cuidados gerais no atendimento a pacientes grávidas, pode-se afirmar 

CORRETAMENTE que 

 

A) a solução anestésica usada na gestante deve conter um vasoconstritor em sua compo-

sição para aumentar o tempo de duração da anestesia e diminuir sua toxicidade. 

B) devemos evitar as penicilinas por serem bastante tóxicas ao organismo materno e ao 

feto quando os antimicrobianos estiverem indicados. 

C) o ácido acetilsalicílico é o analgésico de escolha, para o controle da dor, principal-

mente se a gestante estiver no final do período de gestação. 

D) o primeiro trimestre de gestação é o período mais adequado para se promover  o a-

tendimento odontológico, pois a gestante se sente mais confortável. 

 

 

 

Questão 25 

Analise estas afirmativas concernentes à predisposição  e susceptibilidade dos tecidos 

dentais à cárie e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. 

 

(    ) Os conteúdos de cálcio e fosfato presentes na saliva desempenham um papel fun-

damental no processo de remineralização. 

(    ) Uma freqüente dieta rica em carboidratos fornece substrato para a sobrevivência 

dos microorganismos orais, a partir da sua metabolização pelos mesmos. 

(    ) O queijo, quando ingerido ao final das refeições, pode aumentar o conteúdo de cál-

cio da placa, podendo assim promover um efeito de redução da cárie dental. 

(    ) O conjunto dos tampões salivares determina valores entre 6,2 e 7,4 para o pH sali-

var de adultos, sendo o sulfito e o tricarbonato os principais sistemas tampões. 

 

Indique a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA. 

 

A) (V) (V) (F) (F) 

B) (F) (F) (V) (V) 

C) (V) (V) (V) (F) 

D) (V) (V) (F) (V) 
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Questão 26 

Todas as seguintes afirmativas concernentes ao amálgama dental estão corretas, EXCE-

TO 

 

A) A expansão tardia ocorre, geralmente, depois de 3 a 5 dias e pode continuar por me-

ses. 

B) As ligas ricas em Cobre com Zinco promovem uma vida útil da restauração maior do 

que uma liga rica em Cobre sem Zinco. 

C) Os ângulos cavo-superficial e áxio-pulpar, de um preparo para amálgama, devem ser 

nítidos, em 90º. 

D) Uma restauração de amálgama fraturada pode ser reparada se a área envolvida for 

capaz de suportar e reter adequadamente duas partes da restauração.  

 

 

 

Questão 27 

Em relação às unidades fotopolimerizadoras por luz visível, pode-se afirmar CORRE-

TAMENTE que 

 

A) as lâmpadas halógenas de quartzo ou tungstênio apresentam uma potência uniforme 

durante toda sua vida útil. 

B) o filtro óptico tem como função principal restringir o espectro da luz visível entre 300 

a 400 nanômetros, faixa ideal para ativar os fotoiniciadores. 

C) o uso de barreiras impermeáveis, como um filme plástico fino e transparente, nas 

ponteiras de fibra óptica, não é recomendável, já que o mesmo interfere na passagem 

da luz visível. 

D) variações de voltagem na rede elétrica podem causar redução significativa na intensi-

dade luminosa do aparelho fotopolimerizador. 
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Questão 28 

Em relação ao ameloblastoma típico, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO: 

 

A) Embora benigno, é um tumor extremamente invasivo e com alta incidência de recidi-

va. 

B) No tratamento cirúrgico, é mister a ressecção do nervo alveolar inferior, já que, na 

maioria dos casos, o nervo já apresenta um infiltrado de células ameloblásticas. 

C) Nos casos avançados, a imagem radiográfica do tumor apresenta um aspecto compar-

timentado com septos ósseos estendendo-se pela massa tumoral radiolúcida. 

D) O tumor começa insidiosamente como uma lesão óssea central, que é lentamente des-

trutiva. 

 

 

Questão 29 

A placa protusiva para o tratamento das disfunções têmporo-mandibulares está COR-

RETAMENTE indicada nos casos de paciente que apresenta 

 

A) bruxismo cêntrico com dor muscular. 

B) bruxismo excêntrico sem dor muscular. 

C) dor muscular. 

D) ruído e dor articular. 

 

 

 

Questão 30 

Estas alternativas caracterizam os preparos cavitários para restaurações metálicas fundi-

das, EXCETO: 

 

A) A parede pulpar deve ser plana e paralela ao plano oclusal e as paredes laterais diver-

gentes para a oclusal. 

B) O desgaste oclusal para o recobrimento das cúspides de balanceio deve ser de 1,0 a 

1,5 mm. 

C) O desgaste oclusal para o recobrimento das cúspides funcionais deve ser de 1,5 mm. 

D) Quanto maior a profundidade da caixa oclusal menor deve ser sua expulsividade. 
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Questão 31 

Todas as afirmativas abaixo concernentes à cimentação adesiva de restaurações estéticas 

sem metal estão corretas, EXCETO 

 

A) A superfície interna da restauração deve ser preparada com um jato de  óxido de Zin-

co com partículas de 50 micrômetros. 

B) É recomendada a profilaxia do preparo cavitário com pedra pomes e água. 

C) Em restaurações com mais de 2 mm de espessura,  um cimento de polimerização 

química está mais indicado. 

D) O ácido fosfórico a 37% pode ser aplicado na face interna da restauração com o obje-

tivo de limpar a superfície. 

 

 

Questão 32 

Paciente sexo masculino, 42 anos, logo após ser anestesiado com a infiltração de uma 

base anestésica de lidocaína, apresentou chiado, tosse, dispnéia, tontura, rubor, além de 

tumefação nos lábios e língua. Ao tomar o pulso, o cirurgião-dentista constatou uma arri-

timia.  

 

Esse paciente apresenta, provavelmente, um quadro de 

 

A) anafilaxia. 

B) angina pectoris. 

C) infarto do miocárdio. 

D) lipotímia. 

 

 

Questão 33 

O fator C é um item importante a ser analisado durante a confecção de uma restauração 

com resina composta direta.  

 

Assinale a alternativa que indique o procedimento que MINIMIZA os efeitos desse fa-

tor. 

 

A) Inserção incremental, permitindo superfícies livres. 

B) O uso de cunha refletiva. 

C) O uso de isolamento absoluto. 

D) O uso de resinas condensáveis. 
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Questão 34 

Analise estas afirmativas concernentes aos princípios básicos de radiologia e assinale 

com V as verdadeiras e com F as falsas. 

 

(    ) O tamanho da área focal do aparelho de RX pode ser alterado pelo operador, em 

função da distância do dente a ser radiografado. 

(    ) A distância entre a fonte de RX e o dente a ser radiografado deve ser a maior pos-

sível. 

(    ) O feixe central do RX deve incidir perpendicularmente ao filme e paralelamente ao 

dente a ser radiografado. 

(    ) O dente a ser radiografado e o filme devem estar paralelos entre si. 

 

Indique a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA. 

 

A) (V) (V) (F) (F). 

B) (F) (V) (F) (V). 

C) (V) (F) (V) (F). 

D) (F) (F) (F) (V). 

 

 

 

Questão 35 

Todas as afirmativas abaixo concernentes aos tempos operatórios da fase cirúrgica das 

exodontias estão corretas, EXCETO: 

 

A) A extração propriamente dita só deve ser realizada após o dente ser completamente 

luxado. 

B) A luxação é obtida por meio da aplicação firme e correta do fórceps, com movimen-

tos laterais e de tração ao dente. 

C) A sutura é realizada para permitir a maior aproximação possível dos bordos da muco-

sa, promovendo a proteção da ferida cirúrgica e a cicatrização. 

D) Na sindesmotomia, é realizada a desinserção dos tecidos moles, sendo realizada pri-

meiramente a sindesmotomia circular e depois a intra-alveolar. 
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Questão 36 

O tratamento MAIS indicado para um cisto erupcional é 

 

A) enucleação. 

B) exodontia do elemento dentário. 

C) punção. 

D) ulotomia. 

 

 

 

Questão 37 

Todas as alternativas abaixo representam lesões fortemente associadas com a infecção 

pelo HIV, EXCETO 

 

A) leucoplasia pilosa. 

B) linfoma não-Hodgkin . 

C) molusco contagioso. 

D) sarcoma de Kaposi. 

 

 

 

Questão 38 

Todas as afirmativas abaixo, concernentes à utilização de luvas de látex como proteção 

individual durante o atendimento odontológico, estão corretas, EXCETO 

 

A) As luvas devem ser exclusivas para cada paciente e descartadas após o atendimento. 

B) As luvas devem ser removidas cuidadosamente, evitando o contato na parte externa 

das mesmas, imediatamente após o término do tratamento. 

C) As luvas não protegem de perfurações de agulhas, mas elas podem diminuir a pene-

tração do sangue em até 50% de seu volume. 

D) O uso de dois pares de luvas simultaneamente, durante procedimentos cirúrgicos in-

vasivos de longa duração, não confere proteção adicional contra a contaminação. 
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Questão 39 

Todas as alternativas abaixo indicam requisitos e propriedades do material obturador do 

canal radicular, EXCETO 

 

A) Deve selar lateral e apicalmente o canal. 

B) Deve ser impermeável à umidade e insolúvel. 

C) Deve ser radiopaco. 

D) Deve sofrer retração após a inserção no canal. 

 

 

 

Questão 40 

Todas as alternativas abaixo representam funções da saliva, EXCETO 

 

A) Auxilia na digestão alimentar. 

B) Auxilia na lubrificação das membranas mucosas. 

C) Auxilia na percepção do paladar. 

D) Auxilia na propriocepção de pacientes desdentados. 

 

 

 

Questão 41 

Para que a oclusão da prótese total removível forneça os elementos funcionais primários 

da mastigação, devemos 

 

A) aumentar os limites da área chapeável para melhorar a retenção em rebordos mandi-

bulares reabsorvidos. 

B) igualar a dimensão vertical de oclusão à dimensão vertical de repouso. 

C) optar pelo hidrocolóide irreversível para a moldagem dos casos de rebordos flácidos, 

com reabsorção óssea acentuada. 

D) reduzir a dimensão vertical de oclusão para favorecer a maior compressão dos tecidos 

e melhorar a efetividade de mastigação. 
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Questão 42 

Todas as alternativas abaixo, concernentes aos procedimentos clínicos executados duran-

te a confecção de uma prótese total removível, estão corretas, EXCETO 

 

A) Remoção da interferência das bases da prótese entre as tuberosidades e coxins retro-

molares. 

B) Remoção das prematuridades maxilares até a obtenção de um padrão bilateral uni-

forme de contato oclusal. 

C) Remoção de todo contato anterior em relação cêntrica, reduzindo as faces linguais 

dos dentes maxilares. 

D) Remoção dos contatos posteriores, permitindo a desoclusão em canino, tanto no lado 

de trabalho como no lado de balanço. 

 

 

 

Questão 43 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente os ter-

mos protéticos utilizados em prótese parcial removível. 

 

              COLUNA I                                              COLUNA II 

1. Rompe forças 

2. Área retentiva 

3. Nicho 

4. Braço retentivo 

(    ) A porção de um dente entre a linha do equador e a 

gengiva. 

(    ) Uma estrutura que alivia os dentes suportes de toda 

ou parte das forças funcionais. 

(    ) A porção do dente escolhida e preparada para rece-

ber um apoio. 

(    ) Segmento flexível que abraça uma área retentiva em 

um dente suporte. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA. 

 

A) (2) (1) (3) (4). 

B) (2) (4) (3) (1). 

C) (4) (1) (3) (2). 

D) (4) (3) (1) (2). 
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Questão 44 

Em relação aos procedimentos adesivos empregados para a confecção de uma restauração 

em resina composta direta, é CORRETO afirmar que 

 

A) a concentração do ácido fosfórico não interfere no padrão de condicionamento do 

esmalte. 

B) a dentina condicionada e enxaguada não deve ser desidratada, evitando assim o co-

lapso do colágeno. 

C) o adesivo deve ser colocado em excesso para promover uma camada híbrida ácido 

resistente. 

D) o primer deve ser hidrófobo para penetrar melhor na dentina condicionada. 

 

 

Questão 45 

Todas as alternativas abaixo, referentes aos procedimentos operatórios realizados durante 

a exodontia do elemento 23 incluso, estão corretas, EXCETO 

 

A) A luxação deve ser realizada após a completa ressecção óssea, quando o dente apre-

sentar uma curvatura na raiz. 

B) A odontosecção é fundamental para facilitar a remoção do dente com menos trauma-

tismos. 

C) A remoção do dente deve ser realizada por meio de alavancas, sendo a reta muito in-

dicada. 

D) A ressecção óssea deve começar pela protuberância correspondente à coroa do dente. 

 

 

Questão 46 

Em relação aos cimentos de ionômero de vidro, pode-se afirmar CORRETAMENTE 

que 

 

A) a adesão dos cimentos de ionômero de vidro aos metais, como ouro e platina, ocorre 

através de reações de oxi-redução. 

B) a gelificação é a formação da matriz de gel e, ao mesmo tempo, a formação de cadei-

as cruzadas de íons cácio e alumínio. 

C) a reação de adesividade dos cimentos de ionômero de vidro ocorre por ligações quí-

micas dos radicais metacrilatos aos íons cálcio. 

D) a reação de gelificação entre o pó e o líquido é do tipo ácido-base, resultando em um 

componente aniônico. 
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Questão 47 

Um paciente de 25 anos sofreu um acidente que resultou na avulsão do elemento 11.  

 

Entre as alternativas abaixo, referentes ao tratamento indicado, assinale a INCORRETA. 

 

A) A antibioticoterapia, no momento do reimplante, está indicada na tentativa de reduzir 

a reabsorção inflamatória radicular.  

B) A ferulização semi-rígida está indicada quando queremos reparar as fibras periodon-

tais e tentar evitar a anquilose dental. 

C) Antes do reimplante dental, o alvéolo deve ser irrigado com Cloridin e curetado vigo-

rosamente, para estimular os osteoblastos. 

D) Quanto mais rápido for o reposicionamento do dente no alvéolo, melhor será o prog-

nóstico. 

 

 

 

Questão 48 

São possíveis técnicas de biópsias realizadas na cavidade oral, EXCETO 

 

A) Aspiração. 

B) Excisão. 

C) Masurpialização. 

D) Trepanação. 

 

 

 

Questão 49 

Todas as alternativas abaixam representam pares de nervos cranianos, EXCETO 

 

A) Digástrico. 

B) Facial. 

C) Óptico. 

D) Trigêmio. 
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Questão 50 

A xerostomia pode ser causada  por todos os medicamentos citados abaixo, EXCETO 

 

A) Medicamentos antidepressivos tricíclicos. 

B) Medicamentos anti-histamínicos. 

C) Medicamentos anti-parkinsonianos. 

D) Medicamentos sialagogos. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

RASCUNHO 
 

 

 

 

AO TRANSFERIR ESTAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOS-

TAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NO INÍCIO 

DA PROVA. 

 

 

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
 

 


