CIRURGIÃO DENTISTA
1.

O sinônimo da palavra dissuadir é:
a) Desaconselhar.
b) Persuadir.
c) Adorar.
d) Espaçar.

2.

Assinale a alternativa correta sobre a oração abaixo:
Choveu durante o campeonato.
a) “o campeonato” é objeto direto.
b) O verbo é transitivo indireto.
c) O sujeito da oração é simples.
d) A oração não possui sujeito.

3.

Analise as assertivas abaixo acerca da concordância verbal:
I.
As cocadas, as tortinhas e as queijadinhas estavam
maravilhosas.
II.
Cada uma das bexigas azuis devem estar cheias.
III. Da minha casa ao trabalho são sete quarteirões.
Estão corretas:
a) I, II e III.
b) Apenas I e III.
c) Apenas I e II.
d) Apenas II e III.

4.

Aponte a alternativa em que todas as palavras estão
escritas de acordo com a norma culta da língua:
a) Geada – estrangeiro – laranjeira – éjide.
b) Remanescente – repercussão – renascença – egresso.
c) Sucinto – precursor – pretenção – almaço.
d) Logística – girafa – ultrage – varejista.

5.

A correta classificação da conjunção na oração abaixo é:
Embora esteja chovendo, vamos viajar.
a) Concessiva.
b) Condicional.
c) Causal.
d) Conformativa.

6.

Ocorre a Figura de Linguagem Silepse quando:
a) A concordância é de idéias e não sintática.
b) Há vinculação de sentidos físicos diferentes.
c) Há conserto de uma afirmação anterior.
d) Ocorre repetição de termos semelhantes para dar
ênfase.

7.

O antônimo da palavra presunção é:
a) Orgulho.
b) Suposição.
c) Humildade.
d) Falso.

8.

Triste Fim de Policarpo Quaresma, obra do Pré-Modernismo,
é de autoria de:
a) Machado de Assis.
b) Lima Barreto.
c) Guimarães Rosa.
d) Clarice Lispector.

9.

Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa correta:
O ________ ________ ______ em minhas roupas.
a)
b)
c)
d)

Medíucre
Medíocre
Medíocre
Medíucre

–
–
–
–
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tintureiro – regorgitou.
tinturero – regurgitou.
tintureiro – regurgitou.
tinturero – regorgitou.

10. As palavras abaixo são, respectivamente:
Principal – poderosa – álcool
a) Oxítona, paroxítona e proparoxítona.
b) Oxítona, paroxítona e paroxítona.
c) Proparoxítona, proparoxítona e proparoxítona.
d) Paroxítona, oxítona e paroxítona.
11. Qual é o número de soluções inteiras da inequação
𝒙𝟐 − 𝟖𝒙 − 𝟗 < 0?
a) 9.
b) 7.
c) 5.
d) 3.
12. Dois polígonos regulares, com o mesmo número de lados,
estão inscritos em circunferências de raios de 30 cm e
40 cm. O perímetro do polígono inscrito na menor
circunferência é 120 cm. Determine o perímetro do outro
polígono.
a) 160 cm.
b) 80 cm.
c) 90 cm.
d) 180 cm.
13. Um sítio que tem a forma retangular mede 1,20 km de
frente e 800 m de fundo. Qual é o seu valor se o hectare
vale R$ 12.000,00?
a) R$ 11.520.000,00.
b) R$ 1.152.000,00.
c) R$ 115.200,00.
d) R$ 11.520,00.
14. Nas recentes eleições municipais numa cidade do interior do
Estado, todos os eleitores votaram nos candidatos A ou B,
ou em branco. O resultado foi: 38% votaram em A, 42%
em B, e os 800 eleitores restantes votaram em branco.
Então, podemos afirmar que o número de eleitores que
votaram no candidato B foi:
a) 1.960.
b) 2.030.
c) 1.680.
d) 1.750.
15. Escolhidos ao acaso um elemento do conjunto de divisores
positivos de 60, a probabilidade de que ele seja par ou
primo é:
a) 5 6.
b) 3 4.
c) 11 12.
d) 4 5.
16. É formada por materiais sólidos ou endurecidos,
principalmente silício e alumínio. Ela é caracterizada como
crosta continental e crosta submarina. Trata-se da:
a) Hidrosfera.
b) Litosfera.
c) Atmosfera.
d) Biosfera.
17. O menor Estado do Brasil é:
a) Rio Grande do Norte.
b) Rio Grande do Sul.
c) Sergipe.
d) Ceará.
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18. Não foi um fato ocorrido entre o Golpe de Estado de 1937 e
o fim do Estado Novo em 1945:
a) Construção da Usina Siderúrgica de Volta Redonda no
Rio de Janeiro.
b) Descoberta do primeiro poço de petróleo em Lobato, na
Bahia.
c) Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.
d) Criação da Embratel.
19. Assinale a alternativa correta:
a) O Código Napoleônico consolidou o poder da burguesia.
De modo geral, cumpriu a função de proteger a
propriedade, não a feudal, mas a burguesa.
b)
O Código Napoleônico consolidou o poder da
monarquia. De modo geral, cumpriu a função de
proteger a propriedade, não a burguesa, mas a da
nobreza.
c) O Código Napoleônico consolidou o poder dos senhores
feudais. De modo geral, cumpriu a função de proteger
a propriedade, não a burguesa, mas a feudal.
d) O Código Napoleônico consolidou o poder da classe
operária. De modo geral, cumpriu a função de proteger
a propriedade, não a feudal, mas a popular.
20. No treino do Grande Prêmio de Automobilismo de F-1,
disputado no dia 25 de julho de 2.009, na Hungria,
aconteceu um grave acidente com um piloto da Ferrari. Seu
nome:
a) Fernando Alonso.
b) Felipe Massa.
c) Jenson Button.
d) Rubens Barrichello.
21. A aplicação da cera para osso é usada em cirurgias com a
seguinte finalidade:
a) Facilitar o calo ósseo.
b) Tornar mínimo o traumatismo.
c) Fazer hemostasia.
d) Evitar tumores reincidente.
22. Optamos por __________ para anestesia local de longa
duração (3 horas) em paciente saudável. A lacuna é
corretamente preenchida com:
a) Procaína.
b) Lidocaína.
c) Bupivacaína.
d) Prilocaína.
23. Qual o fio indicado para suturas internas em cirurgias?
a) Algodão.
b) Náilon.
c) Categute.
d) Seda.
24. Causa aumento gengival:
a) Tetraciclina.
b) Cefalosporina.
c) Ciclosporina.
d) Digoxina.
25. Os objetivos da técnica de trabalho a 4 mãos podem ser
resumidos em:
I.
Permitir que as mãos do operador permaneçam
próximas da cavidade bucal do paciente, diminuindo
esforços e colaborando para o aumento da
produtividade profissional.
II.
Facilitar o trabalho do operador pelo afastamento,
retração e proteção dos tecidos da cavidade bucal,
como língua e bochechas, propiciando o aumento do
campo visual do operador.
III. Permitir a sucção adequada do campo operatório.
Estão corretas as afirmações:
a) I e II apenas.
b) I e III apenas.
c) II e III apenas.
d) I, II e III.
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26. São agentes catiônicos tensoativos, favorecendo sua
atração sobre as superfícies dos dentes e da placa e
alterando a tensão superficial. Neste grupo estão incluídos o
cloreto de cetilpiridino (Cepacol e Scope), o cloreto
benzalcônico e o cloreto benzetônico. O cloreto de
cetilpiridino é efetivo contra gram positivas, provocando o
rompimento da parede celular bacteriana. Estamos falando
de qual agente químico no controle da placa supragengival?
a) Compostos Quaternários de Amônia.
b) Agentes Oxidantes.
c) Triclosan e Sais Minerais.
d) Fluoretos.
27. Em qual forma é indicado o hidróxido de cálcio na proteção
pulpar indireta?
a) Solução.
b) Cimento.
c) Pasta.
d) Suspensão.
28. Em quais glândulas salivares está localizado o ducto de
Wharton?
a) Submandibulares.
b) Palatinas.
c) Parótidas.
d) Sublinguais.
29. De acordo com a profundidade das cavidades preparadas,
os materiais a serem empregados na proteção do complexo
dentino-pulpar podem ser classificados em: forradores,
bases e capeadores. Os principais representantes do grupo
“forradores” são:
a) Cimentos de Óxido de Zinco e Eugenol.
b) Pastas formadas basicamente por pó de hidróxido de
cálcio diluído em solução aquosa ou solução de metiIcelulose.
c) Os Vernizes Cavitários Convencionais e os Vernizes
Cavitários Modificados.
d) Cimentos de lonômero de Vidro.
30. Podemos dizer que na fratura de Guérin, o número de ossos
comprometidos é de:
a) 2.
b) 4.
c) 6.
d) 9.
31. Quais são os dentes mais afetados pela hipercementose?
a) Caninos.
b) Molares.
c) Incisivos superiores.
d) Pré-molares.
32. Atualmente,
no
Brasil,
existem
algumas
funções
reconhecidas e regulamentadas de ocupações auxiliares em
odontologia. Não é uma delas:
a) Auxiliar em Higiene Dental.
b) Técnico em Prótese Dentária.
c) Atendente de Consultório Dentário.
d) Auxiliar de Prótese Dentária.
33. Qual nervo deve ser anestesiado quando se realizada sutura
de uma ferida no lábio superior?
a) Infra-orbitário.
b) Alveolar posterior superior.
c) Alveolar anterior superior.
d) Mentoniano.
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34. É um detergente catiônico, uma Bisbiguanida não tóxica
disponível principalmente na forma de sais de digluconato.
É considerado um anti-séptico de amplo espectro sobre as
bactérias gram positivas, gram negativas, fungos e
leveduras. Ela atua na formação da película adquirida e
sobre microrganismos gram positivos e negativos, leva à
diminuição significativa da placa, pois há alterações na
aderência microbiana, aumento da permeabilidade celular
com rompimento da bactéria ou coagulação e precipitação
dos constituintes citoplasmáticos. Estamos falando de qual
agente químico no controle da placa supragengival?
a) Dentifrícios.
b) Clorexidina.
c) Fluoretos.
d) Óleos Essenciais.
35. Qual a concentração recomendada de fluoreto estanhoso
para as aplicações tópicas?
a) 0,5%
b) 1,8%
c) 3,5%
d) 8%
36. Músculo inervado pelo nervo facial:
a) Genioióideo.
b) Tíreoióideo.
c) Estilo-hióideo.
d) Milo-hióideo.
37. Apresenta qualidade anticariogênica e
restaurações:
a) Ionômero de vidro.
b) Cerâmica.
c) Amálgama.
d) Eugenol e cimento de óxido de zinco.

é

usado

em

38. Material utilizado em moldagem que permite um tempo
maior de trabalho:
a) Hidrocolóide reversível.
b) Poliéter.
c) Alginato.
d) Polissulfeto.
39. As infecções odontogênicas são causadas em sua maioria
por:
a) Vírus.
b) Gram-negativos e fungos.
c) Protozoários e estafilococos.
d) Estreptococos e anaeróbicos.
40. São
a)
b)
c)
d)

métodos de afastamento gengival, exceto:
Redução oclusal.
Eletrocirurgia.
Gengivectomia.
Fio retrator.

41. O fio de sutura _________ é multifilamentar à base de
poligalactina 910. A lacuna é corretamente preenchida com:
a) Poliéster.
b) Dexon.
c) Vicryl.
d) Polipropileno.
42. Correspondem ao nível de atuação do Auxiliar de
Consultório Dentário, exceto:
a) Organizar o ambiente de trabalho, considerando a sua
natureza e as finalidades das ações desenvolvidas em
saúde bucal.
b) Desenvolver ações de prevenção e controle das
doenças bucais, voltadas para indivíduos, famílias e
coletividade.
c) Realizar ações de atendimento clínico-odontológico
voltados para o restabelecimento da saúde, conforto,
estética e função mastigatória do indivíduo.
d) Desenvolver em equipe ações de planejamento
participativo e avaliação dos serviços de saúde.
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43. Sinal clínico de maior relevância de atividade da doença
periodontal inflamatória:
a) Muita dor.
b) Mobilidade dentária.
c) Abscesso periodontal.
d) Sangramento à sondagem.
44. A composição da equipe que tem apresentado melhor
custo/benefício no atendimento da atenção básica
(raspagem
e
polimento
coronário,
exodontias
e
restaurações plásticas), em módulos, é de:
a) 1 Cirurgião Dentista, 2 Técnicos de Higiene Dental e 1
Atendente de Consultório Dentário.
b) 2 Cirurgiões Dentista, 2 Técnicos de Higiene Dental e 1
Atendentes de Consultório Dentário.
c) 1 Cirurgião Dentista, 3 Técnicos de Higiene Dental e 2
Atendentes de Consultório Dentário.
d) 2 Cirurgiões Dentista, 1 Técnico de Higiene Dental e 2
Atendentes de Consultório Dentário.
45. Tempo recomendado para a remoção de sutura de ferida
facial sob tração:
a) 48 horas.
b) 4 dias.
c) 7 dias.
d) 15 dias.
46. É correto afirmar que o músculo masseter tem origem:
a) Na borda inferior da mandíbula.
b) No arco zigomático.
c) No côndilo mandibular.
d) No processo coronóide.
47. Analise as afirmações:
I.
O vírus mais comumente adquirido ou transmitido na
prática odontológica é denominado Herpes Simples
(HSV).
II.
Entre as infecções virais, as hepatites formam o grupo
de maior interesse em odontologia.
III. Das infecções bacterianas transmitidas na prática
odontológica, são de relevância a sífilis, a tuberculose e
a legionelose, sendo esta última causada pela
Legionella pneumophila.
Estão corretas as afirmações:
a) I e II apenas.
b) I e III apenas.
c) II e III apenas.
d) I, II e III.
48. Responsável pela progressão da doença cárie:
a) P. gengivalis.
b) Streptococsus mutans.
c) Lactobacillus casei.
d) T denticola.
49. Material indicado para modelar restaurações fundidas:
a) Silicona.
b) Cera.
c) Mercaptano.
d) Godiva.
50. É indicado para esterilização
termolábeis:
a) Iodopovidona.
b) Óxido de etileno.
c) Autoclave.
d) Compostos fenólicos.
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