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Instruções 

 
1. Aguarde autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. 
2. Este caderno contém 60 questões. Se houver qualquer falha de 

impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do caderno. 
3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da prova. 
4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o seu 

número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem 
diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta. 

5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul para preenchimento do 
seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-resposta, não o manche ou 
rasure, nem o amasse, pois ele passará por leitura ótica. 

6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o campo 
que contém a letra correspondente à alternativa de sua opção, conforme 
modelo: 

 
7. Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde 

adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas uma 
alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas ou mais 
alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação zero. 

8. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta prova e para o 
preenchimento do cartão-resposta é de 4 (quatro) horas. 

9. Não utilize nenhum material de consulta. Nenhum rascunho será 
considerado. 

10. Aguarde as instruções do fiscal quanto ao manuseio do digiselo no seu 
cartão-resposta. 

11. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não devolução desse cartão 
implicará sua desclassificação imediata. 
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CARGO:  ODONTÓLOGO – PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES 

 
 
 
Leia com atenção o texto a seguir para responder à 1ª questão. 
 

 

Peça esclarecimentos. Permaneça nos referenciais de seu interlocutor. Quando você exprime interesse por 
aquilo que ele está contando, seu interlocutor normalmente está ansioso por ajudá-lo a entender. Querer ser 
ouvido e compreendido parece ser uma necessidade comum a toda a humanidade. Quando receber 
esclarecimento, resuma o que ouviu. 
 
(TOMPKINS, Peg. Faça menos e seja mais amado: como manter relações saudáveis e equilibradas. 3. ed. São Paulo: 
Paulinas, 2010. p. 51.) 
 

 
 

1ª QUESTÃO. Com base no texto, é CORRETO afirmar: 

A) Nos dias de hoje, a humanidade cada vez mais se revela individualista. 

B) É importante manter-se discreto sobre os assuntos tratados em conversas do dia a dia. 

C) Identificar-se com seus pares é forma apropriada na condução das relações. 

D) Duas observações reflexivas bastam para que as pessoas produzam soluções. 

E) Cautela é indispensável à sobrevivência dos seres humanos. 

 

 

2ª QUESTÃO. Preencha os espaços em branco do texto abaixo. 
 

 

Ana andava muito preocupada ultimamente. Suas duas maiores preocupações eram a vida pessoal e a vida 
profissional. _____ (Essa/Esta) última, _____ (portanto / conquanto / porquanto) estivesse ganhando um bom 
salário, ainda lhe causava certo incômodo, por não ter o título de curso superior; _____ (aquela / àquela) a 
consumia ainda mais, ______ (contanto / porquanto / portanto / conquanto) havia descoberto uma gravidez 
inesperada, _____ (se não / senão) indesejada. 
 

 
  

A alternativa que responde CORRETAMENTE à questão é: 
 

A) Essa – portanto – aquela – contanto – se não. 

B) Essa – conquanto – àquela – porquanto – senão. 

C) Esta – conquanto – àquela – portanto – se não. 

D) Essa – porquanto – aquela – conquanto – senão.  

E) Esta – conquanto – aquela – porquanto – senão. 
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3ª QUESTÃO. Leia com atenção os fragmentos abaixo e ordene-os, de forma que se tenha como 
resultado um texto coerente e coeso. 

(   ) Essa aptidão foi crucial para a sobrevivência da nossa espécie. Imagine um grupo de homens das 
cavernas explorando seu território em busca de comida.  

(   ) Criam-se, assim, inúmeras categorias, orientando a comunidade sobre o comportamento a seguir, 
para maximizar a possibilidade de viver e passar adiante os seus genes. 

(   ) De repente, surge um tigre de cor negra, ataca um deles e o devora enquanto os outros fogem. 
Dias depois, os que sobreviveram voltam a procurar comida.  

(   ) Mesmo assim, todos fogem apavorados, pois projetaram a forma do tigre anterior no atual, criando 
uma categoria: a de animal predador.  

(   ) O ser humano possui a habilidade natural de reconhecer similaridades entre duas ou mais 
entidades e de colocá-las dentro de um mesmo grupo.  

(   ) Num certo momento, aparece outro tigre, desta vez de cor marrom clara, que, embora tenha visto 
aqueles homens, absolutamente não se interessa por eles.  

(   ) O mesmo procedimento acontece a todo momento com todos eles, diante da aparição de novos 
animais que possam representar perigo.  

(ABREU, Antônio Suarez. Linguística Cognitiva: uma visão geral e aplicada. Cotia: Ateliê Editorial, 2010.) 
 

 

Consideradas as sequências numéricas abaixo, a que responde CORRETAMENTE à questão é: 
 
A) 2, 7, 3, 5, 1, 4, 6. 

B) 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7. 

C) 3, 5, 7, 4, 2, 1, 6. 

D) 4, 7, 2, 5, 6, 3, 1. 

E) 5, 2, 3, 6, 7, 4, 1. 
 

Leia com atenção o texto a seguir para responder à 4ª questão. 
 

 

1 
  
 
 
 
5 
 
 

 

Entre os costumes da elite imperial na segunda metade do século XIX estavam as compras na Rua do 
Ouvidor, os chás na Confeitaria Colombo, os passeios a Petrópolis e o hábito de consumir fotografias. 

Cada vez mais popular, a fotografia oitocentista se apresentou de duas formas principais: as imagens de 
paisagens e os retratos. As primeiras eram enviadas para exposições no velho continente, entendidas 
como uma representação fiel da única monarquia das Américas. Já os retratos circulavam num ambiente 
mais intimista, sendo trocados entre parentes e amigos, e viraram uma grande sensação graças à 
invenção das cartes-de-visite pelo francês Eugène Disdéri (1819-1889). Com uma câmera de quatro 
objetivas, produzia-se de uma só vez uma série de oito imagens, o que barateava os custos. 

 
  (MUAZE, Mariana. Álbum de família. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, n. 30, p. 82-3, mar. 2008.) 

  
4ª QUESTÃO. Com base no texto, é INCORRETO afirmar: 

A)  “As primeiras” (linha 4) tem relação coesiva com “imagens de paisagens” (linhas 3 e 4), que por 
sua vez tem como referente mais próximo “duas formas” (linha 3). 

B) As palavras “imperial” (linha 1), “monarquia” (linha 5) e “retratos” (linhas 4 e 5) pertencem a um 
mesmo campo semântico. 

C) As palavras “compras”, “chás” e “passeios” (linhas 1 e 2) e “hábito” (linha 2) se encontram em 
ambiente de relação sintática coordenada. 

D) As unidades linguísticas “século XIX” (linha 1) e “oitocentista” (linha 3) apresentam relação estreita 
de sentido, e uma retoma a outra. 

E) A palavra “o” em “o que barateava os custos” (linha 8) é de natureza pronominal, por isso se 
constitui elemento núcleo de oração. 
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Leia com atenção o texto a seguir para responder à 5ª questão. 
  

 

Sabemos que as rosas modernas pouco lembram suas ancestrais, nascidas nos campos persas há 35 milhões 
de anos e dali perpetuadas para o resto do mundo. Se as singelas espécies cultivadas, e adoradas, por nossos 
antepassados apresentavam cor pálida, fragrância imperceptível e apenas cinco pétalas, a geração atual floresce 
com até cem pétalas, exibe matizes os mais variados e perfuma o ar com seu aroma marcante. Essa 
exuberância, da qual até Flora, deusa grega das flores, se orgulharia, é fruto exclusivo das mãos do homem que, 
num momento de rara inspiração, interferiu na natureza, não para destruir, mas para aperfeiçoar a rosa, 
intensificando sua beleza por meio de um processo que talvez demorasse séculos para se desenvolver 
naturalmente. 
 
(Revista Geográfica Universal, Rio de Janeiro, n. 113, p. 20-5, abr., 1984, p. 21.) 
 

 
5ª QUESTÃO. O uso do verbo “lembrar” está INCORRETO em: 

A) Lembram-nos, nascidas e cultivadas nos campos persas, as singelas espécies de rosas das quais 
até Flora, deusa grega, se orgulharia. 

B) Lembra-nos quão interfere o homem na natureza e que, num momento de rara inspiração, 
aperfeiçoou a rosa nascida nos campos persas. 

C) Lembramo-nos de que as rosas têm matizes os mais variados e seu perfume alcança o ar com 
aroma marcante. 

D) Lembra-nos as rosas cultivadas nos campos persas de sua cor pálida e sua fragrância 
imperceptível. 

E) Lembra-nos bem que as rosas modernas pouco nos trazem à memória as ancestrais. 

 
 
Leia com atenção o texto a seguir para responder à 6ª questão. 
 

 

1 
 
 
 
5 

 
 

Inspire pelo nariz lenta e profundamente. Imaginar seu tórax em três partes. Comece a inspiração dilatando 
primeiro a região do abdômen (sinta seu diafragma descer); em seguida encha de ar a parte central e infle a 
alta. Solte o ar bem devagar, descendo primeiro a parte alta do tórax, a central e a região do abdômen. 
Expire pela boca, deixando-a um pouquinho aberta. O ideal é fazer a respiração diafragmática deitado, mas 
pode ser sentado, em casa, dirigindo ou no escritório. 

(DOMÊNICO, Cláudio. Te cuida: guia para uma vida saudável. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2012. p. 63.) 
 

 
6ª QUESTÃO. Com base no texto, é CORRETO afirmar: 

A) As frases estão encadeadas ordenadamente, ou seja, a sequência em que se organizam obedece 
ao que se denomina paralelismo sintático. 

B) As formas verbais “encha” (linha 2) e “infle” (linha 2) têm como referente “tu”, e a forma “a”, “em 
deixando-a” (linha 4), remete a “boca” (linha 4). 

C) A palavra “abdome” substitui adequadamente “abdômen” (linha 2), sem que haja mudança de 
sentido.  

D) O fragmento de frase “seu tórax” (linha 1) pode ser substituído por “sua caixa toráxica”, e o texto se 
mantém com o mesmo valor de uso formal. 

E) A forma “a” em “Comece a inspiração” (linha 1) recebe a mesma classificação morfossintática que 
tem “a” em “Comece a inspirar”. 
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Leia com atenção o texto a seguir para responder à 7ª questão. 
 
 

Deixe-os fora da geladeira. 
 
DICA  Confira lista de alimentos que muita gente guarda no refrigerador, só que não deveria. O frio pode provocar 
perda de sabor e textura de alguns deles. 
 

(Notícia Agora, Vitória, p. 6, 12 jan. 2016.) 
 

 
7ª QUESTÃO. A estrutura sintática está CORRETA em: 

A) Convém que os alimentos que não estragam rápido deixemo-los fora da geladeira. 

B) Conservarei-os fora da geladeira, para os alimentos não perderem o sabor. 

C) A umidade da geladeira deixa a cebola mofada, por isso que guardem-na em local seco.    

D) O mel, na geladeira, perde sua textura ideal, daí não acondicione-o nesse eletrodoméstico.  

E) Alimentos que estragam rápido, é adequado que se mantenham eles na geladeira. 

 

 

8ª QUESTÃO. O uso da forma grifada está INCORRETO em: 

A) Estou lhe dando este conselho, porque quero o seu bem. 

B) Fazer, na atual situação, um evento desse porte, por quê? 

C) Eu ainda não descobri porque ela não quis ir ao cinema ontem. 

D) Você está chateado porque ela conseguiu o cargo? 

E) É o porquê de tanta miséria no mundo a ganância do ser humano.  

 

 
9ª QUESTÃO. O uso da forma grifada está INCORRETO em: 

A) Tal como a conhecemos hoje, a omeleta é uma receita proveniente da França. 

B) Há relação entre zica e microcefalia. As pesquisas retificam esse resultado. 

C) Em torno de 1960, o esqueite surgiu nos EUA e logo virou uma febre no mundo.  

D) A Academia Brasileira de Letras não atesta a existência da forma cincoenta. 

E) Assim como a abelha, o maribondo atua na polinização das plantas. 

 

 

10ª QUESTÃO. A definição CORRETA acerca dos documentos oficiais está apresentada em: 

A) Ofício é utilizado para comunicação entre unidades independentes e distintas, e memorando é 
utilizado para comunicação entre órgãos de uma mesma unidade administrativa. 

B) Ofício e memorando são modalidades de comunicação que têm exatamente o mesmo fim e a 
mesma estrutura textual. 

C) Memorando é utilizado para comunicação entre unidades públicas distintas ou em níveis diferentes 
de um mesmo órgão. 

D) Memorando e ofício são documentos de uso restrito ao espaço da administração pública. 

E) Ofício segue a mesma estrutura e organização textual de memorando. Enquanto, no memorando, o 
destinatário é identificado pelo nome e pelo cargo que ocupa; no ofício, o destinatário deve ser 
identificado apenas pelo cargo que ocupa. 

 



5 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES  

 
 

11ª QUESTÃO. Deve-se distribuir 1 caneta, 1 lapiseira e 1 borracha em 7 caixas, sendo que em cada 
caixa pode ficar nenhum objeto ou um único objeto ou mais de um objeto. O número de possíveis 
distribuições é igual a 

A) 343 

B) 312 

C) 286 

D) 251 

E) 230 

 

 

12ª QUESTÃO. Uma loja de produtos esportivos vende todas as bolas de basquetebol pelo mesmo 
preço unitário igual a 
 reais, todas as bolas de handebol pelo mesmo preço unitário igual a � reais, e 
todas as bolas de futebol pelo mesmo preço unitário igual a � reais. João comprou na loja 5 bolas de 
basquetebol, 6 bolas de handebol e 8 bolas de futebol, pagando um total de R$	770,00. Carlos comprou 
na loja 2 bolas de basquetebol, 3 bolas de handebol e 5 bolas de futebol, pagando um total de 
R$	431,00. O valor da soma �
 + � + �� é igual a 

A) 124,00 

B) 113,00 

C) 102,00 

D) 96,00 

E) 84,00 

 

 

13ª QUESTÃO. Em um grupo de pessoas, 

• 32 pessoas falam inglês; 
• 18 pessoas falam espanhol; 
• 17 pessoas falam francês; 
• 8 pessoas falam inglês e espanhol; 
• 4 pessoas falam inglês e francês; 
• 3 pessoas falam espanhol e francês; 
• 5 pessoas não falam nenhum dos três idiomas; 
• nenhuma pessoa fala os três idiomas. 
 
O total de pessoas do grupo é igual a 
 

A) 69 

B) 65 

C) 61 

D) 57 

E) 53 
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14ª QUESTÃO. Numa escola, a mesma prova foi aplicada para as turmas A e B. A média aritmética 
das notas dos alunos da turma A foi igual a 6,5 e a dos alunos da turma B foi igual a 8,0. O número de 
alunos da turma B é igual ao quádruplo do número de alunos da turma A. A média aritmética das notas 
de todos os alunos das turmas A e B foi igual a 

A) 7,7 

B) 7,5 

C) 7,3 

D) 7,1 

E) 6,9 

 

 

15ª QUESTÃO. Uma grandeza positiva � é inversamente proporcional à raiz quadrada de uma 
grandeza positiva �. Para que a grandeza � aumente 20%, a grandeza � deve sofrer uma redução 
percentual de 

A) 
���

��
% 

B) 
���

�
% 

C) 
���

��
% 

D) 
���

��
% 

E) 
���

��
% 

 

 

16ª QUESTÃO. Uma loja vende um fogão cujo preço à vista é R$	2.793,00, em 3 prestações mensais 
iguais, sendo a primeira prestação paga no ato da compra. Devem ser pagos juros compostos de 30% 
sobre o saldo devedor. O valor de cada prestação é igual a 

A) R$	1.241,00 

B) R$	1.231,00 

C) R$ 1.211,00 

D) R$	1.183,00 

E) R$	1.154,00 

 

 

17ª QUESTÃO. A função quadrática !�
� = 
� + #
 + 2, com # > 0, tem valor mínimo igual a 1. Então, 
!�−2� é igual a 

A) 6 

B) 5 

C) 4 

D) 3 

E) 2 
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18ª QUESTÃO. Uma loja vendeu 15652 unidades de certo produto no primeiro semestre de 2015. Em 
cada mês daquele semestre, o número de unidades do produto vendidas pela loja foi igual ao triplo do 
número de unidades vendidas no mês anterior. O número de unidades do produto vendidas pela loja em 
fevereiro de 2015 foi igual a 

A) 203 

B) 187 

C) 129 

D) 82 

E) 33 

 

 

19ª QUESTÃO. Dizemos que uma moeda é honesta quando, ao ser lançada, a probabilidade de se 
obter cara na face voltada para cima é igual à probabilidade de se obter coroa. Cinco moedas honestas 
são lançadas simultaneamente. A probabilidade de se obter exatamente 3 moedas com caras nas faces 
voltadas para cima é igual a 

A) 0,6495 

B) 0,5385 

C) 0,4275 

D) 0,3125 

E) 0,2515 
 

 

20ª QUESTÃO. Sejam 
� = &, 
� = 4 e 
� = 8 valores assumidos por uma variável quantitativa 
discreta. Se a variância de 
�, 
� e 
� é igual a 14 3⁄ , então a soma dos possíveis valores para & é igual 
a 

A) 13,5 

B) 13 

C) 12,5 

D) 12 

E) 11,5 
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INFORMÁTICA – 5 QUESTÕES 

 
 
As questões abaixo assumem que se está usando Microsoft Windows 7 Professional com Microsoft 
Office Professional Edição 2013 ou então Ubuntu Linux 14.04.1 LTS com LibreOffice 4.2, todos em suas 
versões em Português do Brasil. As configurações do mouse (botões esquerdo e direito) são as usadas 
para usuários destros (configuração padrão). Clicar significa pressionar o botão esquerdo do mouse. 
Clicar sobre um ícone significa pressionar o botão esquerdo do mouse quando o cursor estiver sobre a 
área desse ícone na tela. No caso do Excel e do Calc, as configurações para linguagem e números são  
as definidas como padrão para as versões em Português do Brasil. 

 
21ª QUESTÃO. O termo bit é a simplificação em inglês de “dígito binário” (binary digit). Ele representa 
a menor unidade de informação usada na computação e pode assumir apenas dois valores: 0 ou 1, 
corte ou passagem de energia, respectivamente. Outra unidade muito utilizada na computação é o byte. 
Essa unidade equivale geralmente a: 

A) 10 bits. 

B) 8 bits. 

C) 5 bits. 

D) 2 bits. 

E) 1 bit. 

 

 

22ª QUESTÃO. Esquemas de codificação, ou codificação de caracteres, possibilitam uma maneira 
comum para representar um caractere de dados na computação. A alternativa que NÃO apresenta um 
esquema de codificação é: 

A) ASCII. 

B) EBCDIC. 

C) ISO 8859. 

D) ABC. 

E) Unicode. 

 
 

23ª QUESTÃO. O PDF (Portable Document Format) é um formato de arquivo desenvolvido para 
representar documentos de maneira independente do aplicativo, do hardware e do sistema operacional 
usados para criá-los. Sobre o formato PDF e os editores de texto Microsoft Word e LibreOffice Writer, é 
CORRETO afirmar que, em sua configuração original, 

A) ambos os editores possuem a funcionalidade de exportar um arquivo para o formato PDF. 

B) ambos os editores não possuem a funcionalidade de exportar um arquivo para o formato PDF. 

C) ambos os editores possuem a funcionalidade de exportar um arquivo para o formato PDF, mas o 
arquivo exportado não exibe as imagens do documento original. 

D) apenas o LibreOffice Writer possui a funcionalidade de exportar um arquivo para o formato PDF. 

E) apenas o Microsoft Word possui a funcionalidade de exportar um arquivo para o formato PDF. 
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24ª QUESTÃO. Sobre as funções nativas no LibreOffice Calc, é INCORRETO afirmar: 

A) ABS(Número) – Retorna o valor absoluto de um número. 

B) E(ValorLógico1; ValorLógico2 ...ValorLógico30) – Retorna o valor VERDADEIRO, se todos os 
argumentos forem VERDADEIROS. Se um dos elementos for FALSO, essa função retornará o 
valor FALSO. 

C) LINHA(Referência) – Retorna o número da linha de uma referência de célula. 

D) POTÊNCIA(Base; Expoente) – Retorna um número elevado a outro número. 

E) ÍMPAR(Número) – Retorna o valor VERDADEIRO, se o valor do número for ímpar, ou FALSO, se o 
número for par. 

 

 

25ª QUESTÃO. Nas planilhas eletrônicas Microsoft Excel e LibreOffice Calc há o uso de alguns termos 
básicos. Um deles é “célula”. A definição CORRETA desse termo é: 

A) Campo disponibilizado nas planilhas eletrônicas, como operadores aritméticos, funções 
trigonométricas e funções estatísticas. 

B) Instrução dada ao computador para calcular um resultado tendo como base resultados aritméticos e 
referências a outras planilhas. 

C) Representação de toda faixa horizontal da planilha identificada por números que vão de 1 a 65516. 

D) Elemento básico e identificado como sendo a interseção entre dois vetores (linha e coluna). 

E) Uma representação, como gráficos simples, grafos ou histogramas, que é recriada dinamicamente 
em caso de mudança no conteúdo. 
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LEGISLAÇÃO – 5 QUESTÕES 
 
 
26ª QUESTÃO. Um técnico do Núcleo de Tecnologia da Informação da UFES (NTI), após ter sido 
aprovado no estágio probatório, recusava-se a cumprir ordens do Diretor do Núcleo para a prática de 
atos inerentes à sua função. Dizia que outras pessoas deveriam realizar a atividade determinada. Sobre 
as consequências dessa atitude do servidor, é CORRETO afirmar: 

A) O Diretor do NTI deverá aplicar uma advertência privada, mas como o técnico possui estabilidade 
não poderá ser demitido. 

B) O técnico terá sua estabilidade revogada conforme a Lei nº 9.784/99 (Processo Administrativo no 
âmbito da Administração Pública Federal). 

C) O técnico poderá ser demitido por insubordinação grave. 

D) A recusa do servidor não ensejará sua demissão, pois somente haverá insubordinação grave se o 
técnico se recusar a cumprir ordens do Reitor da UFES.   

E) O técnico poderá continuar no cargo, porque o servidor pode recusar-se a cumprir ordens quando 
outros servidores também podem praticar o ato ordenado.  

 
 

27ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº 9.784/99, o agente público que praticar ato administrativo que 
negue, limite ou afete direitos ou interesses de alguém deverá 

A) motivar sua decisão. 

B) submeter o ato à homologação do seu chefe imediato. 

C) notificar o Ministério Público da sua decisão. 

D) instaurar processo administrativo. 

E) submeter o ato a uma comissão de recurso administrativo, antes de comunicar ao interessado a 
sua decisão. 
 
 

28ª QUESTÃO. De acordo com o Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/90), NÃO é caso de demissão 
do servidor: 

A) Insubordinação grave em serviço. 

B) Crime punido com pena de prisão. 

C) Ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular. 

D) Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. 

E) Improbidade administrativa. 
 
 

29ª QUESTÃO. Sobre a improbidade administrativa, é CORRETO afirmar: 

A) A lei exige que o ato, cumulativamente, importe em enriquecimento ilícito do agente público, cause 
lesão ao patrimônio público e atente contra os princípios da Administração Pública.  

B) A improbidade administrativa é exclusiva dos agentes públicos. 

C) O administrador da pessoa jurídica de direito privado que receber verba pública ou participar do seu 
desvio também fica sujeito às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. 

D) A Lei nº 8.429/92, além da perda da função pública, faz previsão de quais atos de improbidade 
administrativa também serão punidos com a prisão do agente público ímprobo.  

E) O agente público somente perderá seu cargo se cumulativamente for condenado à suspensão dos 
direitos políticos por período superior a 10 anos. 
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Leia com atenção o texto a seguir para responder à 30ª questão. 
 

 

Juiz que dirigiu carro de Eike é afastado do cargo e será investigado 
 
Flávio Roberto de Souza foi flagrado dirigindo carro apreendido de Eike. Investigação vai apurar indícios de 
irregularidades do magistrado. 
 

O Órgão Especial do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro (TRF2) decidiu nesta quinta-feira (5), por 
unanimidade, pelo afastamento do juiz federal Flávio Roberto de Souza das funções do cargo, bem como 
decidiu abrir investigação para apurar os indícios de irregularidades na atuação do magistrado. 
 

O afastamento aconteceu porque o juiz foi flagrado dirigindo um dos carros do empresário Eike Batista que 
estavam apreendidos. Também estavam no prédio onde ele vive, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, um outro 
automóvel e um piano. 
 
Licença médica 
 

Na terça-feira (3), uma junta médica formada por três médicos, reunida pelo TRF2, concedeu licença para o 
juiz até o dia 8 de abril. O magistrado foi afastado do caso Eike Batista por decisões do Conselho Nacional de 
Justiça e do próprio TRF-RJ. 
 

O problema de saúde que obrigou o afastamento do juiz não foi divulgado. Porém, o laudo afirma que “a 
concessão da licença médica não é impeditiva para que o juiz responda por seus atos em uma apuração 
disciplinar”. 
 

Também na terça, a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro decidiu afastar o 
juiz Flávio Roberto de Souza do processo que tem o empresário Eike Batista como réu, por manipulação do 
mercado e uso indevido de informações privilegiadas. Todas as decisões tomadas pelo magistrado foram 
anuladas, com exceção do bloqueio dos bens do empresário. 
 

Os bens de Eike Batista seguem apreendidos. Após a sindicância contra Flávio Roberto ter sido aberta, o juiz 
substituto determinou a devolução de alguns bens que estavam em posse do magistrado, dois carros e um 
piano. Ele é o fiel depositário, o que significa que eles ficam em sua posse, mas que não pode utilizá-los. O 
dinheiro de contas, outros carros, incluindo o Porshe que o juiz foi flagrado dirigindo, e outro bens seguem com 
a Justiça Federal. 
 
(Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/03/juiz-que-dirigiu-carro-de-eike-e-afastado-do-cargo-e-
sera-investigado.html>. Acesso em: jan. 2016.) 

 

 
 

30ª QUESTÃO. Se constatada a veracidade dos fatos descritos no texto acima, de acordo com o 
Código Penal Brasileiro, o juiz praticou, em tese, o crime de: 

A) Corrupção passiva. 

B) Peculato. 

C) Facilitação de contrabando ou descaminho. 

D) Prevaricação. 

E) Violação de sigilo funcional. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES 

 

31ª QUESTÃO. A partir da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), na Constituição Federativa do 
Brasil de 1988, os sistemas e serviços ligados direta ou indiretamente à saúde da população brasileira 
passaram a ser influenciados pelas políticas nacionais de saúde, incluindo as políticas de saúde bucal. 
Ao longo dos últimos anos, o processo de implantação do SUS ocorreu numa lógica incremental, 
porque houve 

A) regionalização da saúde para distribuir de forma mais racionalizada e equânime os recursos 
assistenciais no território, com base na distribuição da população. 

B) integração das ações entre os subsistemas que conformam o sistema de saúde e dos serviços em 
redes assistenciais integradas. 

C) hierarquização da saúde, com intuito de ordenar o sistema de saúde por níveis de atenção e 
estabelecer fluxos assistenciais entre os serviços, dos mais especializados aos menos 
especializados. 

D) descentralização progressiva das responsabilidades de gestão dos serviços, acompanhada de 
lenta, gradual e enviesada descentralização dos recursos financeiros no âmbito dos entes 
federados. 

E) integralidade da saúde, ao considerar as várias dimensões do processo saúde-doença que afetam 
os indivíduos e as coletividades, com a prestação continuada de ações e serviços de saúde. 

 

 

32ª QUESTÃO. A análise dos níveis de prevenção aplicados à saúde bucal é relevante para 
compreender a “História Natural das Doenças”, a fim de intervir de modo eficaz na saúde individual e 
coletiva. Sobre esse modelo explicativo da “História Natural das Doenças”, é CORRETO afirmar: 

A) O nível de prevenção primária compreende a promoção da saúde e a proteção específica, 
subníveis em que o período patogênico já se estabeleceu no organismo. 

B) O nível de prevenção primária compreende a promoção da saúde e a proteção específica, no 
entanto, a interação dos fatores relacionados ao hospedeiro, aos agentes etiológicos e ao ambiente 
ainda não foi capaz de produzir o estímulo patogênico.  

C) O nível de prevenção secundária inclui o diagnóstico precoce e a intervenção imediata, visto que o 
estímulo patogênico não está instalado no organismo. 

D) O nível de prevenção terciária intervém sobre a interrupção do dano e promove a reabilitação 
morfo-estético-funcional, porém, a interação dos fatores relacionados ao hospedeiro, aos agentes 
etiológicos e ao ambiente ainda não foi capaz de produzir o estímulo patogênico. 

E) O nível de prevenção secundário intervém sobre a interrupção do dano e da promoção da saúde, 
em um momento em que o período patogênico já se estabeleceu no organismo. 
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33ª QUESTÃO. Numa unidade de saúde odontológica em que o cirurgião-dentista atua com um 
público-alvo definido, o planejamento da organização de fluxos de pacientes torna-se fundamental para 
garantir, desde o início do tratamento, a continuidade do cuidado até a concessão de alta e 
manutenção. Nesse caso, o cirurgião-dentista deve 

A) identificar os grupos de pacientes, seus perfis de utilização dos serviços odontológicos e a 
gravidade das doenças bucais, a fim de traçar estratégias tanto para o enfrentamento de problemas 
bucais ocasionais ou contínuos, como  para manutenção coletiva e/ou concessão de alta, além das 
ações de educação em saúde.  

B) acolher o paciente, sempre respeitando a ordem de chegada, identificando o motivo real pela 
procura do serviço e, em seguida, realizar o exame visual com espátula de madeira ao início do 
turno de trabalho. 

C) oferecer atenção clínica com prioridade a quadros dolorosos e/ou agudos (exodontias, restaurações 
e aberturas coronárias), isentando-se da responsabilidade de atender aos pacientes agendados 
anteriormente. 

D) delegar e supervisionar atividades aos Técnicos em Saúde Bucal e/ou Auxiliares em Saúde Bucal, 
quando o tempo necessário para o atendimento é escasso e as demandas são numerosas. 

E) incorporar ao processo de trabalho em equipe técnicas de educação em saúde e escovação 
dentária supervisionada, a fim de que os Técnicos em Saúde Bucal e/ou Auxiliares em Saúde Bucal 
realizem essas atividades sem a participação direta ou indireta do cirurgião-dentista. 

 

 

34ª QUESTÃO. A fluoretação das águas de abastecimento público é reconhecida como uma das 
principais medidas de saúde pública para o controle da cárie em nível coletivo. O município de Baixo 
Guandu – Espírito Santo, em 1953, foi a primeira cidade do Brasil a implantar essa medida. Porém, 
vários aspectos relativos às condições bucais de crianças e adolescentes residentes nessa cidade eram 
comuns a outras regiões do Brasil. Entre essas condições, destaca-se: 

A) A falta de aplicação sistemática de medidas de prevenção parcial da cárie dentária, visto que outros 
métodos com eficiência comprovada de utilização do flúor tópico dificilmente eram aplicados a 
adultos no Brasil. 

B) A prevalência restrita da cárie dentária com caráter progressivo, visto que menos de 50% das 
crianças aos sete anos já estavam com essa doença. 

C) A desproporção entre o volume de trabalho a realizar e a quantidade de cirurgiões-dentistas, pois a 
quantidade de profissionais formados em nível superior para realizar o tratamento curativo estava 
muito aquém do necessário, principalmente nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil. 

D) O custo elevado do tratamento odontológico, visto que a necessidade de equipamentos 
tecnológicos e de materiais dentários rudimentares e o valor-hora do cirurgião-dentista dificultavam 
o tratamento curativo em nível populacional. 

E) A falta de tratamento adequado no momento propício, visto que, a partir do surgimento da primeira 
lesão cariosa na infância, as curvas de incidência apresentavam um caráter gradual na 
adolescência e no início da fase adulta. 
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35ª QUESTÃO. A promoção da saúde bucal tem se consolidado nas últimas décadas, permitindo a 
estruturação de alguns “marcos referenciais do paradigma da promoção de saúde”. Sobre esses 
marcos, é CORRETO afirmar: 

A) As afecções bucais passaram a ser tratadas não como lesões isoladas, mas como doenças que 
são influenciadas por variáveis intra e extrabucais no processo saúde-doença.  

B) No âmbito da saúde materno-infantil, constatou-se não ser possível retardar a colonização/infecção 
das crianças por bactérias cariogênicas, nem mesmo diminuir o desafio cariogênico futuro. 

C) O tratamento odontológico passou a centrar-se nas lesões de tecido mole ou duro, pois elas são 
apenas o resultado de um desequilíbrio duradouro do fenômeno saúde-doença. 

D) No que diz respeito aos fenômenos de desremineralização, constatou-se que eles operam 
esporadicamente na boca e explicam por que as perdas minerais localizadas ocorrem devido ao 
equilíbrio dinâmico entre o mineral dentário e o ambiente bucal. 

E) A compreensão sobre a natureza biológica das doenças bucais tornou-se fundamental para o 
estudo dessas doenças, que ocorrem pela interação multifatorial entre a dinâmica social, 
econômica e cultural das populações humanas. 

 

 

36ª QUESTÃO. Na prevenção da cárie dentária em dentes permanentes, o cirurgião-dentista deve 
estar atento para diagnosticar tanto lesões iniciais como lesões mais avançadas. Além disso, esse 
profissional deve estabelecer critérios indicativos para o uso de selantes. Esses critérios são: 

A) Fatores ligados ao tempo, como dentes com menos de quatro anos de erupção, e fatores ligados 
ao dente, como ausência de cárie e restaurações nas superfícies proximais. 

B) Fatores ligados à macromorfologia dentária, como a presença de fóssulas e fissuras profundas, e 
fatores ligados ao autocuidado do paciente, como a prática da escovação e o uso de fio dental. 

C) Fatores ligados ao dente, incluindo sua macromorfologia e seu risco de cárie, e fatores ligados ao 
paciente, como o estágio de erupção e o estado motivacional. 

D) Fatores ligados ao autocuidado, visto que a cárie é altamente controlável pela prática da escovação 
com dentifrício fluoretado, e fatores ligados ao paciente, como o estágio de erupção e o estado 
motivacional. 

E) Fatores ligados ao dente, incluindo sua macromorfologia e seu risco de cárie, e fatores ligados ao 
tempo, como dentes com menos de quatro anos de erupção. 

 

 

37ª QUESTÃO. A realização de tratamentos odontológicos restauradores num paciente nem sempre é 
capaz de evitar a recorrência de novas lesões cariosas. Por isso, é necessário que o paciente seja 
orientado, por meio da educação em saúde bucal, a respeito do controle de placa bacteriana, de hábitos 
dietéticos e do uso de agentes terapêuticos/preventivos, a fim de controlar os fatores etiológicos da 
atividade da doença. Além disso, é fundamental que o cirurgião-dentista elimine imediatamente os 
nichos retentivos de placa, para facilitar desde uma moldagem até o isolamento absoluto do campo 
operatório.  Essa preparação é chamada de 

A) Tratamento Restaurador Atraumático do Paciente. 

B) Excariação da Cavidade Bucal do Paciente. 

C) Esfoliação da Cavidade Bucal do Paciente. 

D) Adequação da Cavidade Bucal do Paciente. 

E) Restauração da Cavidade Bucal do Paciente. 
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38ª QUESTÃO. Sobre o “Índice de Dentes Cariados Perdidos e Obturados (CPO-D)”, no diagnóstico 
de cárie, é CORRETO afirmar: 

A) Os 32 dentes são divididos em 148 superfícies, tendo os molares e os pré-molares cinco 
superfícies, e os incisivos e os caninos quatro superfícies. No caso de ausência dentária por 
extração, exclui-se todas as faces do elemento. 

B) Os 32 dentes são contabilizados, identificando-se em qualquer uma das faces da coroa dentária a 
presença de cárie ou de restaurações, excluindo-se as cáries radiculares. As ausências dentárias e 
os dentes presentes com indicação de extração dentária também são contados no componente 
“perdido”.  

C) Os 20 dentes são contabilizados, mas incluem apenas os dentes cariados, com extração indicada e 
obturados, excluindo-se os dentes extraídos devido ao processo de esfoliação dentária. 

D) Os 20 dentes são contabilizados, mas incluem os dentes cariados, com extração indicada e 
obturados, e os dentes extraídos devido ao processo de esfoliação dentária. 

E) Os 32 dentes são contabilizados, identificando-se em qualquer uma das faces da coroa dentária a 
presença de cárie ou de restaurações, incluindo-se as cáries radiculares. As ausências dentárias e 
os dentes presentes com indicação de extração dentária também são contados no componente 
“perdido”. 

 

 
 

39ª QUESTÃO. A prática da biossegurança na clínica odontológica inclui procedimentos que 
compreendem qualquer paciente como portador de doenças transmissíveis. Nesse caso, a equipe 
odontológica deve predispor de barreiras físicas e químicas, além de aplicação de técnicas de controle 
das infecções no consultório rotineiramente. Sobre essas técnicas, é CORRETO afirmar: 

A) A antissepsia é o conjunto das medidas adotadas para evitar a chegada de germes a local que não 
os contenha. 

B) A assepsia é o emprego de substância capaz de impedir, pela inativação ou destruição, a 
proliferação dos microrganismos. 

C) A desinfecção é o processo de eliminação total ou parcial da carga microbiana de artigos ou 
superfícies, tornando-os aptos para o manuseio seguro. 

D) A descontaminação é o processo de eliminação de vírus, fungos e formas vegetativas bacterianas, 
mas não de seus esporos, sendo indicada para artigos termossensíveis. 

E) A esterilização é o processo de eliminação de todos os microrganismos presentes no instrumental, 
como vírus, fungos e bactérias, inclusive seus esporos, por agentes físicos e/ou químicos.  
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40ª QUESTÃO. No diagnóstico das doenças periodontais, o sangramento à sondagem é o principal 
sinal clínico da presença de inflamação. Sobre o diagnóstico periodontal e esse sinal clínico, é 
CORRETO afirmar: 

A) Os tecidos periodontais inflamados tendem ao sangramento quando ocorre a introdução da sonda, 
devido à presença de microulcerações no epitélio que reveste a parede de tecido mole ou da bolsa 
periodontal.  

B) A inserção gengival da sonda faz com que ela entre em contato com o tecido adiposo exposto, 
comprimindo ou rompendo vasos sanguíneos. 

C) A mera presença de sangramento à sondagem significa que o sítio sondado apresenta alto risco de 
desenvolver perda de inserção óssea. 

D) Para predizer a progressão da periodontite, basta identificar o sangramento à sondagem, visto que 
muitos sítios que apresentam sangramento não apresentam progressão da doença periodontal. 

E) Sítios submetidos à sondagem sem sangramento indicam que a saúde periodontal está 
estabelecida, mesmo que haja perda óssea progressiva, ocasionando a mobilidade dentária. 

 

 

41ª QUESTÃO. A terapia periodontal é uma parte inseparável da terapia odontológica. Portanto, 
procedimentos peridontais ou que envolvam outras especialidades devem estar articulados nessa 
terapia, a fim de proporcionar ao paciente um tratamento eficaz, sistematizado em fases, que dificulte o 
avanço da doença periodontal.  Sobre as fases da terapia periodontal, é CORRETO afirmar: 

A) Na fase preliminar, realiza-se a terapia periodontal, incluindo a colocação de implantes e a terapia 
endodôntica. 

B) Na fase não cirúrgica, realiza-se a terapia de oclusão, a movimentação ortodôntica menor, a 
esplintagem e a colocação de próteses provisórias.  

C) Na fase restauradora, realiza-se a checagem periódica de placa e o cálculo dentário, a avaliação da 
condição gengival (bolsas e inflamação), da oclusão e da mobilidade dentária, além da avaliação de 
outras condições patogênicas. 

D) Na fase cirúrgica, realiza-se a remoção de cálculo dentário, o alisamento radicular, a correção dos 
fatores irritantes restauradores e protéticos, além da terapia antimicrobiana local ou sistêmica. 

E) Na fase de manutenção, realiza-se o tratamento das emergências dentárias ou periapicais, além 
das emergências periodontais. 

 

 

42ª QUESTÃO. A fixação óssea desse músculo na fossa canina, abaixo do forame infraorbital, 
determina os locais de exteriorização das infecções periapicais que perfuram o osso, originadas pelos 
dentes caninos. É totalmente coberto pelo músculo levantador do lábio superior, entrelaçando suas 
fibras com outros músculos, mas deixando certa quantidade de tecido conjuntivo frouxo que permite a 
passagem de vasos e nervos infraorbitais. Essa descrição refere-se ao músculo da expressão facial 
denominado: 

A) Músculo Zigomático Menor. 

B) Músculo Levantador do Lábio Superior. 

C) Músculo Levantador do Ângulo da Boca. 

D) Músculo Orbicular da Boca. 

E) Músculo Bucinador. 
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43ª QUESTÃO. O nervo trigêmeo localizado no interior do crânio é protegido por dura-máter, pia-máter 
e aracnoide, além do líquido cerebroespinal. Também é responsável pela maior parte das sensações de 
dor, temperatura, tato e pressão das estruturas da face. Porém, diferentemente de outros nervos 
cranianos, se distribui em três ramos calibrosos, denominados: 

A) Nervo Infraorbital, Nervo Oftálmico e Nervo Maxilar. 

B) Nervo Mandibular, Nervo Infraorbital e Nervo Alveolar Superior. 

C) Nervo Alveolar Superior, Nervo Alveolar Inferior e Nervo Infraorbital. 

D) Nervo Oftálmico, Nervo Maxilar e Nervo Mandibular.  

E) Nervo Milo-hióideo, Nervo Oftálmico e Nervo Alveolar Superior. 

 

 

44ª QUESTÃO. Por ser um dos primeiros dentes permanentes a irromper na cavidade bucal, ele está 
mais suscetível a lesões cariosas superficiais, e até pulpares, devido a alguns acidentes anatômicos 
relevantes. A alternativa que apresenta o nome desse dente e seus acidentes anatômicos que 
propiciam o surgimento de lesões cariosas é: 

A) Dente: Incisivo Central Inferior; Acidente anatômico: Borda incisal retilínea. 

B) Dente: Incisivo Central Superior; Acidente anatômico: Ângulo disto-incisal pouco obtuso e 
arredondado. 

C) Dente: Primeiro Molar Superior; Acidente anatômico: Ponte de esmalte entre as cúspides mésio-
lingual e disto-vestibular. 

D) Dente: Canino; Acidente anatômico: Cíngulo proeminente com maior dimensão vestíbulo lingual. 

E) Dente: Primeiro Molar Inferior; Acidente anatômico: Sulcos primários mais numerosos por causa de 
quinta cúspide.  

 

 

45ª QUESTÃO. Lesão que se apresenta radiograficamente como radiolúcida unilocular e circunscrita 
de forma oval ou esférica, com diâmetro não superior a 10mm, associada a um dente desvitalizado. 
Essa descrição refere-se a(o): 

A) abcesso periapical. 

B) cisto periapical. 

C) granuloma dentário.  

D) ameloblastoma. 

E) osteomielite supurativa. 
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46ª QUESTÃO. Ao analisar os septos ósseos, em uma radiografia periapical de molares inferiores de 
um hemiarco dentário, identifica-se uma perda óssea em toda a extensão da crista alveolar. Na 
radiografia dos mesmos dentes em hemiarco oposto, verifica-se uma perda óssea localizada 
lateralmente à crista alveolar, num sentido oblíquo. Esses sinais radiográficos indicam que 

A) em um hemiarco há gengivite necrotizante aguda, enquanto no hemiarco oposto há periodontite 
associada à hipercementose. 

B) em um hemiarco há periodontite associada a bolsas periodontais supra-ósseas, enquanto no 
hemiarco oposto há perdas ósseas verticais associadas a bolsas periodontais infra-ósseas.  

C) em um hemiarco há uma variação da normalidade da lâmina dura, enquanto no hemiarco oposto há 
perdas ósseas verticais associadas a bolsas periodontais infra-ósseas. 

D) em um hemiarco há evidências de osteoporose, enquanto no hemiarco oposto há evidências de 
osteosclerose associada a bolsas periodontais supra-ósseas. 

E) em um hemiarco há uma variação da normalidade da lâmina dura, enquanto no hemiarco oposto há 
periodontite associada a bolsas periodontais supra-ósseas. 

 

 

47ª QUESTÃO. Patologia dentária que se apresenta radiograficamente com aumento da radiopacidade 
em torno da raiz do dente, com consequente aumento do volume radicular, o que pode ocasionar fratura 
durante a extração dentária, quando indicada. Porém, geralmente, a lâmina dura e a vitalidade pulpar 
do elemento dentário apresentam-se normais. Essa descrição refere-se a 

A) mineralização dentinária. 

B) reabsorção radicular. 

C) fratura radicular. 

D) hipercementose. 

E) osteogênese reacional. 

 

 

48ª QUESTÃO. Uma lesão pré-cancerígena bucal pode ser definida pela existência de um tecido com 
alteração morfológica benigna, com risco maior que o normal para transformação maligna. Sobre as 
leucoplasias consideradas pré-cancerígenas, é CORRETO afirmar: 

A) Essas lesões são caracterizadas por uma placa branca ou mancha branca que não pode ser 
caracterizada clinicamente ou patologicamente como qualquer outra doença. 

B) A definição de leucoplasia é incomum por seu diagnóstico não depender tanto de aparências 
definidas, mas sim da exclusão de outras lesões que apresentam placas brancas na boca. 

C) Tais lesões, geralmente, são descartadas antes do diagnóstico clínico do líquen plano, da ceratose 
friccional, do leucoedema ou do nevo esponjoso. 

D) As causas das leucoplasias geralmente estão associadas ao uso crônico de tabaco e álcool, a 
exposição radiação ultravioleta ou a traumas. 

E) A frequência de transformação em lesões malignas é maior do que o risco associado à mucosa 
sem alteração, quando tais lesões são reavaliadas.  
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49ª QUESTÃO. As eritroplasias são definidas como placas vermelhas que não podem ser 
diagnosticadas clínica ou patologicamente como qualquer outra condição. Contudo, tais lesões 
assumem elevada relevância no diagnóstico precoce na prática odontológica. Sobre as eritroplasias, é 
CORRETO afirmar:  

A) São menos comuns do que as leucoplasias, mas apresentam um potencial muito maior para a 
displasia grave no momento da biópsia ou para o desenvolvimento de malignidade posterior.  

B) Raramente ocorrem conjugadas a leucoplasias e estão presentes na maioria dos casos de 
carcinomas de células escamosas com invasão avançada. 

C) Quase todas as lesões verdadeiras apresentam displasia epitelial significativa, carcinoma in situ ou 
carcinoma de células escamosas invasivo. 

D) Ocorrem mais comumente no palato duro, na bochecha interna e nas gengivas em homens mais 
velhos, na faixa etária de 65 a 74 anos. 

E) Quase todas as lesões apresentam-se com mucosa alterada, semelhante a uma mácula ou placa 
eritematosa mal demarcada, com textura resistente e sintomática a estímulos dolorosos. 

 

 

50ª QUESTÃO. Entre as manifestações bucais (fúngicas, bacterianas e virais) mais comuns, 
decorrentes da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV), estão: 

A) Fúngicas: Sarcoma de Kaposi; Bacterianas: Eritema Gengival Linear; Virais: Herpes Simples. 

B) Fúngicas: Eritema Gengival Linear; Bacterianas: Periodontite Ulcerativa Necrosante; Virais: Herpes 
Zóster. 

C) Fúngicas: Eritema Gengival Linear; Bacterianas: Gengivite Ulcerativa Necrosante; Virais: Herpes 
Simples.  

D) Fúngicas: Candidose; Bacterianas: Eritema Gengival Linear; Virais: Herpes Simples. 

E) Fúngicas: Sarcoma de Kaposi; Bacterianas: Gengivite Ulcerativa Necrosante; Virais: Papiloma 
Vírus Humano. 

 

 

51ª QUESTÃO. Os muitos ramos espalham-se por todo o palato duro, suprindo a mucosa, as 
glândulas e a gengiva do lado lingual dos dentes. Possui importância clínica nas cirurgias de drenagem 
de abcessos palatinos e de enxertos periodontais, devido à sua direção ântero-posterior, saindo entre 
as espinhas palatinas até o canal incisivo, visto que incisões transversais podem seccioná-la. Essa 
descrição refere-se a: 

A) Artéria Palatina Menor. 

B) Artéria Alveolar Superior Posterior. 

C) Artéria Alveolar Superior Anterior. 

D) Artéria Palatina Maior. 

E) Artéria Esfenopalatina. 
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52ª QUESTÃO. As calcificações pulpares podem oferecer dificuldades ao tratamento endodôntico, 
quando indicado. Elas têm sido cada vez mais comuns na população à medida que os indivíduos 
envelhecem com a manutenção dos dentes hígidos na cavidade bucal. O tipo de calcificação que não 
apresenta organização lamelar, que se mostra como área de calcificação irregular, fibrilar e fina, e que, 
frequentemente, está paralelo aos vasos sanguíneos, podendo estar presentes na câmara pulpar ou 
nos canais, é denominado de 

A) Cálculo Pulpar. 

B) Calcificação Linear Difusa. 

C) Calcinose Tumoral. 

D) Calcinose Universal. 

E) Dentículo Pulpar. 

 

 

53ª QUESTÃO. Durante uma extração dentária, planejada e executada com instrumentação e manejo 
adequados, podem ocorrer fraturas em razão de cáries avançadas ou de restaurações extensas que 
enfraquecem a coroa dental.  Outras complicações em extrações dentárias podem decorrer de fatores 
relacionados às condições restritas ao paciente. A alternativa que contempla CORRETAMENTE tais 
condições é: 

A) A adaptação do fórceps que envolve somente a coroa ou que não se encaixa precisamente na raiz 
dentária contribui para a ocorrência de fratura no transoperatório. 

B) O uso de força excessiva nos dentes rotados ou os movimentos curtos e bruscos impedem que o 
cirurgião perceba em qual direção o dente quer sair, o que pode resultar em fratura. 

C) A tentativa de extração de raízes retidas, sem a realização prévia de radiografia, contribui para a 
ocorrência de fratura no transoperatório. 

D) Em dentes desvitalizados, em doenças periodontais e em pacientes idosos, as raízes dentárias 
podem se tornar frágeis e sujeitas à fratura no transoperatório.  

E) O uso de fórceps no alvéolo, quando ocorre fratura radicular, pode ser indicado quando o acesso é 
limitado e difícil, sabendo-se que uma ou mais lâminas do alvéolo serão esmagadas para a 
liberação da raiz. 
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54ª QUESTÃO. A polpa dentária está comprometida em sua capacidade de responder às agressões 
externas por estar confinada em um ambiente não expansível e por não possuir circulação lateral 
suficiente. Após a realização de uma restauração de um canino superior, com resina composta, um 
paciente apresenta dor intermitente, que desaparece com uso de analgésico e anti-inflamatório, 
tornando a polpa dentária assintomática. Porém, com alguns meses de acompanhamento radiográfico, 
observa-se o aparecimento de lesão periapical, que indica a necessidade de tratamento endodôntico.  
Entre as causas possíveis para a necrose pulpar, é INCORRETO considerar: 

A) A produção de calor por instrumentos de alta rotação durante a preparação cavitária ou 
polimerização de resinas como causa do aumento da temperatura intrapulpar e, posteriormente, 
sua necrose. 

B) A injeção de solução anestésica com vaso constrictor como uma das principais razões para a 
necrose pulpar nesses casos, visto que ela diminui o fluxo sanguíneo permanentemente. 

C) O ressecamento durante o preparo cavitário como causa da aspiração do núcleo dos odontoblastos 
para dentro dos túbulos dentinários, que leva à inflamação pulpar e necrose posterior. 

D) A contaminação durante o processo carioso e a reação pulpar que ocorre desde os estágios iniciais 
da doença até sua remoção por procedimentos restauradores, que podem afetar o tecido pulpar 
irreversivelmente. 

E) A aplicação de agentes condicionadores ácidos na dentina que pode promover agressão química e 
ao mesmo tempo facilitar a entrada de bactérias na polpa, resultando em necrose. 

 

 

55ª QUESTÃO. As restaurações adesivas com resinas compostas na região anterior podem envolver 
apenas uma pequena e específica parte, toda a superfície vestibular, toda a superfície palatal ou, 
eventualmente, a cobertura total de um ou de vários dentes. Sobre os fatores que dificultam a obtenção 
de excelência em restaurações adesivas diretas em dentes anteriores, é INCORRETO afirmar: 

A) O fato de haver uma grande variedade de marcas comerciais e de cores de resina de uso direto 
disponíveis pode dificultar a escolha do melhor e mais completo sistema restaurador, 
principalmente por profissionais mais experientes. 

B) O fato de a maioria dos profissionais, em todo o mundo, trabalhar com um tempo predeterminado 
para executar cada tipo de procedimento torna-se um agente limitador para o alcance da estética 
dental. 

C) O fato de alguns protocolos, comumente recomendados para a execução dessas restaurações, 
serem confusos e mistificarem, em demasia, a necessidade de extrema habilidade manual por 
parte de estudantes e profissionais torna-se um agente limitador para a realização dessas 
restaurações. 

D) O fato de as resinas de uso direto apresentarem desvantagens inerentes, como instabilidade de 
cor, desgaste e contração de polimerização, pode resultar em restaurações de curta longevidade. 

E) O fato de a execução dessas restaurações exigir conhecimentos básicos, muito treinamento prévio 
e boa dose de senso artístico pode ser incompatível com a rapidez de sua realização.  
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56ª QUESTÃO. O Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS) 
NÃO tem por objetivo coordenar e integrar ações e programas de 

A) promoção de saúde. 

B) acompanhamento da saúde. 

C) perícia oficial. 

D) assistência à saúde. 

E) formação de equipe multiprofissional. 

 

 

57ª QUESTÃO. O exame médico periódico dos servidores da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional está previsto no artigo 206-A da Lei nº 8.112/1990. Em relação a esse exame, 
é INCORRETO afirmar: 

A) Deverá ser realizado anualmente para os servidores com idade acima de 45 anos. 

B) Os servidores expostos a agentes químicos serão submetidos a exames específicos. 

C) É obrigatório para todos os servidores. 

D) Os dados dos exames comporão prontuário eletrônico. 

E) Os servidores que operam raios X ou substâncias radioativas serão submetidos a exames médicos 
complementares a cada seis meses. 

 

 

58ª QUESTÃO. Os exames médicos periódicos NÃO poderão ser prestados 

A) diretamente pelo Sistema Único de Saúde. 

B) mediante contrato administrativo, observado o disposto na Lei nº 8.666/1993. 

C) mediante convênio ou instrumento de cooperação técnica com órgãos ou entidades da 
Administração Pública Federal. 

D) diretamente pelo órgão ou entidade. 

E) por meio de parceria com órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional. 

 

 

59ª QUESTÃO. Entre os princípios e diretrizes utilizados para a implementação da Política de Atenção 
à Saúde do Servidor (PASS), existem conceitos e procedimentos que devem ser observados pelo 
profissional assistente, pelo perito e pelo servidor. Sobre esses conceitos e procedimentos, é 
INCORRETO afirmar: 

A) O atestado é o documento legal em que o médico ou cirurgião-dentista registram, no âmbito de sua 
responsabilidade profissional, estados mórbidos e outros. 

B) O atestado médico ou odontológico gera a presunção de um direito. 

C) A apresentação do atestado somente é obrigatória nas licenças dispensadas de perícia. 

D) O atestado médico ou odontológico reúne por si só todos os elementos para a concessão de 
licenças motivadas por incapacidade resultante de doença ou lesão. 

E) Para fins de justificativa de faltas ao trabalho, nos casos dispensados de perícia, somente serão 
aceitos, pela Administração Pública Federal, os atestados emitidos por médicos ou cirurgiões-
dentistas. 
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60ª QUESTÃO. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estabeleceu diretrizes gerais de 
promoção à saúde que devem ser observadas pelos órgãos e entidades que compõem o Sistema de 
Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) quando da elaboração de suas próprias políticas e 
projetos de promoção à saúde. Das opções a seguir, a que NÃO se refere às premissas e princípios 
norteadores para o desenvolvimento de ações de promoção de saúde, de prevenção de doenças, de 
melhoria da qualidade de vida no trabalho e de educação em saúde é:        

A) Interdisciplinaridade e gestão participativa no desenvolvimento de ações. 

B) Prática corporal e atividade física. 

C) Multideterminação da saúde e abordagem biopsicossocial. 

D) Humanização na atenção à saúde e ambiente de trabalho saudável. 

E) Comunicação, formação e capacitação. 


