CONCURSO PÚBLICO
Provas e Títulos - 001/2010 - Edital nº 140
Provimento de Cargos Públicos do Quadro da Prefeitura do Município de Jundiaí.

CADERNO DE QUESTÕES

016 - ODONTÓLOGO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES.
1 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES, que contém 40 questões objetivas, você recebeu o CARTÃORESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova.

2 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em
caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal.

3 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência,
caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

4 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja
danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica.

5 No CARTÃO-RESPOSTA marque para cada questão a letra correspondente à opção escolhida para a resposta,
preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo, à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os
campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco.

6 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E.

Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A
marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

7 O tempo disponível para esta prova é de três horas.
8 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.

9 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
10 Você somente poderá deixar o local de prova após decorridos 1 hora e 30 minutos do início da aplicação da prova.
11 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.

12 O penúltimo candidato somente terá a saída liberada juntamente do último candidato a concluir a prova.

GRUPO MAKIYAMA
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Língua Portuguesa
O TEXTO ABAIXO SERÁ UTILIZADO PARA RESOLVER
AS QUESTÕES 01 E 02.

Devassa em cascata
Numa decisão para a qual poucos parecem ter atentado, a
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou no
começo da semana passada o Projeto 418/03, que contém
uma ameaça como de há muito não se via aos direitos e
garantias civis da população, consagrados na Constituição
brasileira. O projeto, que agora será examinado pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, institui o que
os juristas consideram quebra de sigilo por ricochete ou, na
linguagem corrente, em cascata, a partir de uma única
autorização judicial.
De autoria do senador Antonio Carlos Valadares, do PSB
sergipano, e apresentado em 2003, o texto pretende tornar
mais ágeis e efetivas as ações contra acusados de crimes
contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e evasão de
divisas. Medidas com esse objetivo decerto vão ao encontro
do interesse público. Mas nos seus 15 artigos e 129 itens, a
proposta faz tábula rasa do indispensável equilíbrio, que
deve prevalecer nas sociedades democráticas, entre dois
imperativos: o de defender o bem comum, nesse caso
representado pelo erário, e o de preservar as franquias
individuais da intrusão desabrida do Estado.
Na esfera da coibição e punição de presumíveis delitos
contra as finanças públicas, como, de resto, em relação a
toda forma de atropelo das leis, o Judiciário encarna os
proverbiais freios e contrapesos à ação dos organismos
incumbidos de investigar procedimentos eventualmente
ilegais e, uma vez comprovada a ilegalidade, propor sanções
contra os seus autores. A Polícia e o Ministério Público não
podem, como é sabido, abrir os sigilos fiscal, bancário ou das
comunicações do acusado. A quebra do sigilo por prazo
determinado e a sua possível prorrogação dependem do ato
de um juiz que responderá por ele.
Esse salutar princípio é revogado pelo absurdo projeto, que
tem o potencial de transformar o País numa imensa
delegacia, ao atribuir a policiais e promotores poderes
descomunais. O cheque em branco que eles e seus colegas
de uma penca de agências federais passariam a receber tem
o seguinte formato: sempre que, num inquérito, "surgirem
novos suspeitos ou novos bens, direitos ou valores que
mereçam investigação própria", fica dispensado o pedido de
ampliação da devassa originalmente concedida por um
magistrado. Este deixa de decidir, sendo apenas informado
da iniciativa. O rito se torna automático.
(Editorial – O Estado de S. Paulo 10/04/2010)

Questão 01
A partir do título, relacionado com o texto, do que se trata o
projeto 418/03, aprovado pelo Senado?
A
B
C
D
E

Devassa na contas dos governos municipais e estaduais,
bem como de empresas e pessoas físicas.
A partir de uma autorização judicial, quebra de sigilo
bancário.
Quebra de sigilo bancário, fiscal e de comunicações a
partir de uma única ordem da promotoria ou autoridade
policial.
Perda de direitos civis em cascata, ou seja, direito à
informação, à cidadania.
Devassa bancária e fiscal de empresas sob suspeita.

Questão 02
“Medidas com esse objetivo decerto vão ao encontro do
interesse público. Mas nos seus 15 artigos e 129 itens, a
proposta faz tábula rasa do indispensável equilíbrio”. O
trecho acima é encadeado por
A
B
C
D
E

duas informações independentes, sem nenhuma ligação
entre si.
duas proposições semelhantes, à medida que a
expressão “ao encontro do interesse público” significa
discordar, entrar em choque.
uma causa e uma conseqüência, determinadas pelo
ponto que antecede o conectivo “mas”.
uma oposição introduzida pelo conectivo “mas”.
duas afirmações que se ligam por relação de
comparação, uma vez que o equilíbrio é dado pelos 15
artigos e 129 itens da proposta.

O TEXTO ABAIXO SERÁ UTILIZADO PARA RESOLVER
AS QUESTÕES 03 E 04.
O corpo fala?
José Ângelo Gaiarsa

Se eu não tivesse aprendido a ver com Wilhelm Reich o
seguinte ensaio não poderia ter sido escrito. Até então o
psicanalista limitava-se a ouvir relatos do paciente deitado no
divã e fora do campo visual do terapeuta. Este limitava-se a
ouvi-lo e a tentar correlacionar o que ouvia com o momento e
com sua história a interpretar os relatos. Reich foi o primeiro
que, frente ao silêncio do paciente, começou a observá-lo e
então fez a descoberta do evidente: cada paciente fica em
silêncio a seu modo, em certa atitude, com certas
expressões no rosto... Levado pelo seu condicionamento
como intérprete, começou a perceber que cada modo de
estar em silêncio podia significar tanto quanto uma
declaração verbal momento fundamental de mudança de
paradigma!
Não sei de comentaristas ou críticos que se deram conta do
significado dessa mudança no foco da atenção do terapeuta.
A diferença essencial entre Freud e Reich pode ser resumida
assim: Freud apenas ouvia e Reich começou a olhar para o
paciente. Ou também: Freud limitava-se a ouvir e interpretar
a comunicação verbal, ao passo que Reich passou a ver e a
interpretar a comunicação não-verbal.
*grifos do autor

Questão 03
De acordo com o texto, o autor só pôde escrever o ensaio
porque aprendeu com Wilhelm Reich os seguintes
ensinamentos, exceto:
A A linguagem não-verbal tem tanta importância quanto à
verbal, isto é, o corpo também fala.
B Estar em silêncio é uma forma de declaração.
C O campo visual precisa fazer parte dos elementos para a
análise do paciente.
D Toda expressão corporal é linguagem e deve ser “lida”
pelo terapeuta.
E A linguagem não-verbal é superior à linguagem verbal.
Questão 04
A expressão “mudança de paradigma” é utilizada como
jargão em vários ambientes profissionais. Um sinônimo para
a palavra “paradigma” está na opção:
A Atitude.
B Conceito.
C Idéia.
D Modelo.
E Comportamento.
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Questão 05
Assinale a alternativa inteiramente correta.
A Se o promotor intervisse no julgamento, os jurados
considerariam o réu culpado.
B Se o promotor tivesse intervindo no julgamento, os
jurados consideravam o réu culpado.
C Se o promotor tivesse intervindo no julgamento, os
jurados teriam considerado o réu culpado.
D Se o promotor interviesse no julgamento, os jurados
consideravam o réu culpado.
E Se o promotor intervisse no julgamento, os jurados
teriam considerado o réu culpado.
Informática
Questão 06
Os sistemas operacionais atuais utilizam o conceito de
janelas para representar cada programa em utilização. Não é
uma tarefa comum a essas janelas
A redimensionar margens.
B apresentar um menu de opções.
C permitir, na parte superior central, minimizar ou fechar a
janela.
D rolar o conteúdo da janela, com barras horizontais e
verticais.
E selecionar itens através de uma área retangular móvel.
Questão 07
No Windows XP, o programa que permite listar os arquivos e
programas que estão armazenados no computador é o
A Windows Services.
B Windows Explorer.
C Menu Iniciar.
D Desktop.
E Bandeja.
Questão 08
No Word 2007 para criar uma tabela devemos clicar na guia
A tabela e depois em inserir nova tabela.
B layout de página e depois em inserir nova tabela.
C inserir, depois no botão tabela e por último no menu
inserir tabela ou desenhar a tabela desejada no quadro
que aparece.
D objetos e depois no menu inserir tabela ou desenhar a
tabela desejada no quadro que aparece.
E exibição e depois no botão exibir tabela.
Questão 09
Para aplicar espaçamento entre linhas no Word 2007
devemos selecionar o parágrafo e clicar na guia
A início e depois no botão espaçamento de parágrafo
localizado no grupo fonte.
B início e depois no botão espaçamento de parágrafo
localizado no grupo parágrafo.
C formatação e depois no botão espaçamento de parágrafo
localizado no grupo linhas.
D revisão e depois no botão espaçamento de parágrafo
localizado no grupo parágrafo.
E inserir e depois no botão espaçamento de parágrafo
localizado no grupo linhas.
Questão 10
Não é possível ao Outlook 2007
A criar listas de distribuição de e-mail.
B criar um calendário de compromissos.
C permitir administração de e-mails.
D enviar e receber arquivos criados em outro programa.
E criar e enviar automaticamente e-mails de phishing.

Conhecimentos Gerais - Atualidades
O TEXTO ABAIXO SERÁ UTILIZADO PARA RESOLVER
AS QUESTÕES 11 E 12.
Quando vieram à tona os vídeos da corrupção da turma do
panetone, próceres do DEM, o ex-PFL, disseram a jornalistas
que o partido não se comportaria como os demais e puniria
duramente os envolvidos no episódio, inclusive o governador do
Distrito Federal, José Roberto Arruda. Era mais um belo conto
de Natal. A expulsão sumária, defendida por uma parcela da
legenda, virou um processo investigatório de dez dias. O prazo
acabou estendido por tempo indeterminado até se transformar
na solução de praxe nesses casos: na quinta-feira 10, “premido
pelas circunstâncias”, Arruda anunciou seu desligamento e
acabou com o constrangimento do DEM de ter de expulsar seu
único governador eleito. Talvez seja esta, no momento, a
melhor notícia para os ex-pefelistas, mas não necessariamente
para Arruda. A violência da polícia do Distrito Federal contra os
manifestantes que protestavam no Eixo Monumental, a principal
via de Brasília, revelou o quanto anda insustentável a situação
do governador. Enquanto reprimia a cassetetes e gás
lacrimogêneo os protestos, Arruda tentava em vão deter os
processos de impeachment em curso na Câmara Distrital.
(In: FORTES, Leandro. Escândalo sem-fim. Revista Carta Capital. Seção Seu País. Ano XV, n. 576, 16 dez.
2009. p. 28. [Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/. Acesso em: 20 mar. 2010])

Questão 11
É correto afirmar que o texto do jornalista e professor Leandro
Fortes é referente à operação contra fraudes e corrupção no
governo do Distrito Federal deflagrada pela Polícia Federal em
novembro do ano de 2009 e denominada
A Operação Satiagraha.
B Operação Panetone.
C Operação Caixa de Pandora.
D Operação de Natal Sem-fim.
E Operação Arruda.
Questão 12
É correto afirmar que a expressão utilizada por Leandro Fortes,
no texto acima, “turma do panetone” refere-se ao fato do então
governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, ter
A comprado panetones com o dinheiro da propina.
B montado uma licitação para a compra de 120 mil panetones
a serem distribuídos em “campanhas sociais”, no mesmo
dia em que foi deflagrada a Operação da PF, para explicar
o vídeo em que recebe R$ 50 mil, no ano de 2006.
C sido denunciado pela PF quando distribuía panetones em
bairros pobres do Distrito Federal.
D sido preso quando fraudava licitações e desviava o dinheiro
do contribuinte do Distrito Federal para a compra de
panetones de uma empresa em que é sócio.
E sido flagrado pela PF em reuniões nas quais produzia
falsas provas para explicar o desvio de verbas públicas;
reuniões estas nas quais presenteava os deputados
distritais com panetones.
Questão 13
É correto afirmar que a sigla COP15, tão divulgada entre nós
a partir da reunião de líderes mundiais em torno dos temas
do aquecimento global, acontecida em Copenhague,
Dinamarca, em dezembro último refere-se à
A 15ª Conferência de Copenhague sobre o Clima.
B 15ª Organização sobre o Planeta em Copenhague.
C 15º Encontro das Nações Unidas sobre monóxido de
carbono (símbolo químico: CO) e fósforo (símbolo químico:
P) e seus efeitos sobre o clima mundial.
D 15ª Conferência das Organizações Planetárias em
Copenhague sobre o Protocolo de Kyoto.
E 15ª Conferência das Partes, realizada pela ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
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Para as questões 14 e 15, leia o texto a seguir, acerca da
“tragédia” provocada pelas chuvas no Rio de Janeiro entre os
dias 05 e 06 de abril de 2010, extraído do Portal Carta Maior
(10 abr. 2010):
Somente um coração insensível não se emocionaria com a
grandeza do desastre das últimas chuvas que caíram sobre o
Rio de Janeiro. Imaginar, a partir do que as mídias vêm
repetindo, que em apenas um lugar morreram de uma só vez
200 pessoas é algo muito duro. As imagens captadas pelas
mídias mostram uma espécie de vala comum, agora
escavada por máquinas e trabalhadores, na busca de
impossíveis sobreviventes. Pensar que as vítimas moravam
em uma favela construída sobre um velho lixão abandonado
pelo poder público demonstra a gravidade dos problemas
sociais urbanos brasileiros. A notícia, a confirmar, de que um
número próximo de dez milhões de brasileiros habitariam em
áreas de risco é motivo de assombro e consternação.(...)
Há uma farta experiência de incidentes como este, que
ganharam magnitude, quando as cidades cresceram e
ocuparam enormes espaços com pessoas, suas casas e
outras edificações, nos últimos sessenta anos. O
desenvolvimento
do
capitalismo
brasileiro
implicou
concentração urbana, nesta, as maiores tragédias se
replicam. As cidades cresceram com a vinda de
trabalhadores do campo, metamoforseados em operários do
capital e expulsos da terra pelo fato da reforma agrária total
nunca ter passado de uma promessa de cem anos. As
cidades incharam, os salários baixaram e as pessoas tiveram
que sobreviver, com os meios disponíveis. O modelo da urbe
fluminense é o da exclusão. Os melhores terrenos urbanos
foram loteados e adquiridos para o uso das classes ricas e
médias. Para os pobres, sem os quais não haveria qualquer
desenvolvimento, restaram os morros, as várzeas alagáveis,
as periferias de baixo valor imobiliário, isto é, as sobras do
dito desenvolvimento urbano. O nome ‘baixada’ não só indica
pontos e coordenadas geográficas, fala também de regiões
de menor valor, igualmente usadas pelos pobres para morar
nas chamadas cidades dormitórios. O baixo custo destas
terras relaciona-se diretamente à possibilidade de
alagamentos por estarem, não raro, abaixo do nível do mar.
Normalmente, estes terrenos foram grilados, loteados e, em
muitos casos, ocupados pela força da miséria. Em suma,
seus habitantes ficaram com o que sobrou da grande
especulação imobiliária que assaltou as terras do Rio, de
Niterói e da chamada Região dos Lagos e de outros
municípios fluminenses, desde meados do século passado.
O mesmo modelo vem se repetindo, com adaptações, nas
grandes, médias e pequenas cidades do país.
Questão 14
Com base no texto, é correto afirmar que sejam causas
provocadoras de tragédias nas grandes cidades brasileiras,
como foi o caso do Rio de Janeiro, as abaixo mencionadas,
excetuando-se o constante na alternativa:
A
B
C
D
E

Crescimento urbano desenfreado.
Especulação imobiliária ilegal.
Ocupação de áreas de risco, ilegalmente.
Habitações construídas com cimento de má qualidade.
Falta de política de Estado que apóie habitações
populares regulares.

Questão 15
Ainda com base no texto, é correto afirmar que
A a ocupação das áreas de risco é responsabilidade dos
moradores que as ocupam.
B a ocupação das áreas de risco se dá pela falta de
capacidade do pobre de trabalhar no campo.
C a ocupação das áreas de risco é fruto, também, da
especulação imobiliária das áreas ricas, sobrando para
os pobres as áreas menos valorizadas.
D as áreas de risco de constantemente especuladas como
áreas de alto valor imobiliário.
E as áreas de risco são ocupadas legalmente.
Questão 16
No dia 12 de janeiro de 2010 um forte terremoto de magnitude 7
(na Escala Richter) atingiu o Haiti, afetando forte a capital
daquele País, Porto Príncipe, e matando 217 mil pessoas. O
texto a seguir, de Emiliano José, trata do tema.
Um oficial brasileiro nos dizia que em alguns locais de Porto
Príncipe, como Citte Soleil, uma gigantesca favela de mais de
400 mil habitantes, as pessoas estavam comendo melhor no
pós-terremoto, com a ajuda que chegara, do que o faziam
antes. Não se tem idéia da miséria haitiana. Pensava no
terremoto e suas conseqüências tão brutais. A natureza é o que
é. É necessário respeitá-la. Ela, na sua ação, provoca
resultados diferentes. (...) O presidente René Preval abordou o
completo despreparo de Porto Príncipe para os fenômenos
naturais. Lembrou, por exemplo, que os quatro furacões que
assolaram a região em 2008 provocaram 66 mortes no Haiti,
nenhuma em Cuba. O Haiti não estava preparado. Cuba,
sim.(...) O Haiti não é uma questão militar. Mesmo que hoje não
se justifique, nem se peça a saída das forças militares da ONU,
mesmo que o presidente René Preval defenda, ainda, a
permanência delas, particularmente das forças brasileiras, pela
qual ele tem muito apreço, penso que a médio prazo a retirada
deva acontecer. A ONU certamente refletirá sobre isso.(...) O
destino do Haiti só pode ser compreendido à luz da história. Só
é possível apreender o porquê de tanta exclusão se vamos
atrás do passado, se vamos às profundezas do fundo do mar
buscar a pérola cristalizada, se recuamos na história. É lá no
fundo do mar que encontraremos as razões da tragédia
haitiana. Diria que o país paga ainda o preço de uma
extraordinária revolução. O povo haitiano nunca foi perdoado
por ter feito uma revolução vitoriosa fora de época. Não se fala
muito de Toussaint L’Ouverture, o extraordinário escravo negro
que liderou a revolução haitiana e que levou o País à
independência, acabando com a escravidão no Haiti. Esse
Spartacus negro comandou uma guerra que durou 13 anos,
começando em 1791, invocando os ideais da Revolução
Francesa, mas indo além deles, pois propondo e conseguindo o
fim da escravidão. Nem os 43 mil veteranos de guerra
mandados por Napoleão para acabar com a insurreição
derrotou a revolução, proclamada vitoriosa em 1 de janeiro de
1804. Este mau exemplo, como o denominou o presidente dos
EUA, Thomas Jeferson, não foi bem recebido pelos países do
centro capitalista, que persistiam praticando a escravidão.
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=4593

O autor ao tratar da revolução de 1804, no texto acima,
refere-se à
A luta pela independência do Haiti contra a dominação
francesa.
B luta haitiana na Guerra Inconfidência, de 1804.
C Guerra de Secessão, entre 1791 e 1804, contra os EUA.
D Guerra dos Balcãs, pela liberdade haitiana.
E Guerra pela independência haitiana de Jean Bertrand
Aristide.
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Questão 17
Quem assistir TV na manhã de 11 de junho [de 2010] deve
esbarrar na abertura da copa do mundo de futebol. Conforme
o protocolo haverá tomadas aéreas do estádio lotado,
coreografias
folclóricas
envolvendo
bolas,
torcidas
fantasiadas e, após a festa, um jogo em que o anfitrião passa
sufoco (para o bolão: África do Sul 2x2 México). Entre os
clichês, uma novidade: a multidão vai aclamar um político. Se
seus 91 anos permitirem, o ex-presidente Nelson Mandela
estará lá, celebrado como craque do time. Na África do Sul,
futebol e política jogam juntos: os anos do apartheid (...)
incluem os em que o país foi banido do esporte
internacional(...).
Revista SuperInteressante (edição 275, fev. 2010)

Depois de lido texto, anote, a seguir, a alternativa incorreta.
A Apartheid é o regime de discriminação e separação dos
brancos contra os negros africanos, instituído em 1948 e
finalizado em 1992.
B Nelson Mandela foi presidente da África do Sul entre os
anos de 1994 e 1999.
C Nelson Mandela esteve preso, por ser líder do
movimento anti-Apartheid, entre os anos de 1964 e 1990.
D Por conta do regime racista do Apartheid, que proibia
que negros e brancos jogassem juntos, a FIFA
suspendeu a África do Sul de competições internacionais
entre os anos de 1961 e 1992.
E Quando a África do Sul foi escolhida para sediar a Copa
do Mundo de Futebol de 2010, Nelson Mandela era
presidente-ditador daquele país, nomeado por fazer
parte do SNI (Serviço Nacional de Informações).
Questão 18
No dia 28 de junho de 2009 ocorreu o que, até hoje, é o
último dos golpes militares impetrados contra uma
democracia constituída num país da América Central, sendo,
inclusive, reconhecido como golpe de estado pela
Assembléia Geral da ONU. Assinale, a seguir, a alternativa
cujo conteúdo conste, respectivamente, os nomes do País
em referência, do presidente democraticamente eleito e
deposto pelo golpe de estado e, por fim, o nome do
presidente que assumiu o poder via golpe.
A Honduras – Manuel Zelaya – Pepe Mujica.
B Haiti – Jean Bertrand Aristides – Roberto Micheletti.
C Honduras – Manuel Zelaya – Roberto Micheletti.
D Haiti – Manuel Zelaya – Roberto Micheletti.
E Honduras – Jean Bertrand Aristides – Manuel Zelaya.
Questão 19
Como reação oficial contra a crise econômica mundial que
assustou o mundo desde outubro de 2008 e contra os seus
efeitos, é correto afirmar que o governo brasileiro tomou as
seguintes medidas, excetuando-se o constante na
alternativa:
A Redução da taxa Selic de 13,75% para 12,75% ao ano.
B Empréstimo de até US$ 36 bi das reservas para
empresas com dívidas no exterior.
C Aumento do orçamento do BNDES em 2009 e 2010 em
R$ 100 bilhões.
D Pacote de ajuda financeira de US$ 700 bilhões,
aprovado pelo Congresso em outubro do ano passado.
Dos US$ 134,6 bi, US$ 25 bi devem vir de dívidas pagas
de instituições financeiras que receberão ajuda do
governo durante a crise financeira.
E Aumento de 65% para 70% do direcionamento dos
recursos da poupança rural para crédito ao setor
agrícola.

Questão 20
Assinale, a seguir, a alternativa cujo texto traz países não
participantes da UNASUL (União das Nações Sul-Americanas).
A Brasil – Paraguai – Equador.
B Bolívia – Argentina – Uruguai.
C Peru – Chile – Venezuela.
D Colômbia – Chile – Brasil.
E Suriname – Cuba – Haiti.

Conhecimentos Específicos
Questão 21
Uma cavidade situada na face oclusal do dente 25 é
denominada:
A Classe II do primeiro molar inferior esquerdo.
B Classe I do segundo pré-molar superior esquerdo.
C Classe I do primeiro pré-molar inferior esquerdo.
D Classe II do segundo pré-molar superior esquerdo.
E Classe I do segundo pré-molar inferior esquerdo.
Questão 22
O periodonto é composto por, exceto:
A Gengiva.
B Osso alveolar.
C Cemento radicular.
D Espículas ósseas periodontais.
E Fibras colágenas.
Questão 23
O principal objetivo do polimento das superfícies dentárias é
remover:
A Tártaros.
B Restauração.
C Restos alimentares.
D Cáries.
E Placa bacteriana(biofilme dental).
Questão 24
Em um quadro de intoxicação aguda por ingestão acidental
de flúor, deve-se
A ingerir leite e induzir o vômito.
B administrar medicação via oral de metionina.
C administrar diuréticos.
D ingerir leite de magnésia.
E ingerir apenas água mineral.
Questão 25
O ângulo formado pela união de duas paredes circundantes
é denominado:
A Diedro de 2º grupo.
B Diedro de 3º grupo.
C Triedro de 1º grupo.
D Triedro.
E Diedro de 1º grupo.
Questão 26
Pequenas esferas de esmalte aderida na raiz dos dentes são
denominadas:
A Tubérculo de carabelli.
B Dens in dente.
C Pérolas de esmalte.
D Tuberulo de Bolk
E Raiz supranumerária
Questão 27
O antibiótico de escolha para pacientes alérgicos a penicilina é:
A Cefalexina.
B Azitromicina.
C Amoxilina.
D Diclofenaco.
E Paracetamol.
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Questão 28
As limas são instrumentais utilizados em Endodontia que
possuem vários comprimentos. O comprimento de limas
endodônticas é:
A 21 mm.
B 35 mm.
C 41 mm.
D 45 mm.
E 51 mm.
Questão 29
A dentina normal, regular, formada antes da erupção do
dente é denominada:
A Terciária
B Primária
C Secundária
D Quaternária
E Por segunda intenção.
Questão 30
Para cobrir uma área afetada, no caso de exposição pulpar,
é indicado:
A Adesivo.
B MTA.
C Hidróxido de cálcio.
D Óxido de zinco.
E Sealer 26.
Questão 31
Para realizar a exodontia do segundo pré-molar superior
esquerdo, deve-se anestesiar o nervo alveolar:
A Anterior e lingual.
B Médio e palatino anterior.
C Anterior e palatino médio.
D Médio e palatino médio.
E Anterior e palatino anterior.
Questão 32
A pulpite crônica hiperplásica também pode ser denominada:
A Cálculo reticular.
B Calcificação radicular.
C Pólipo pulpar.
D Necrose pulpar.
E Pericementite.
Questão 33
A complicação mais comum que ocorre após uma exodontia é:
A Hiperplasia.
B Infecção.
C Necrose tecidual.
D Alveolite.
E Gengivite.
Questão 34
Em uma PPR a função da confecção de nichos nos dentes
de suporte é:
A Ao longo do eixo do dente, transmitir as forças oclusais.
B Provocar traumatismo durante sua instalação.
C Impedir movimentação de translação.
D Impedir movimentação de rotação.
E Impedir a oclusão correta.
Questão 35
São características das limas Hedstroem, exceto:
A Secção em forma de vírgula.
B Guia de penetração ativa.
C Comprimento de 21, 25 e 31mm.
D Usa-se apenas para limagem.
E Usinada.

Questão 36
Dentre os traumatismos dento alveolar relacionados, qual
apresenta dente sensível ao toque, não se espera observar
anomalias na radiografia e logo após o trauma costuma-se
realizar contenção semi rígida ou flexível para comodidade
do paciente durante 7 a 10 dias? Este traumatismo
normalmente requer somente controle clínico periódico.
A Luxação extrusiva de dente permanente.
B Avulsão de dente permanente.
C Concussão de dente permanente.
D Intrusão severa de dente permanente.
E Fratura alveolar com deslocamento.
Questão 37
Avalie os itens abaixo:
I. Quando empregamos a técnica radiográfica da bissetriz,
também conhecida como técnica da “isometria” devemos
orientar o feixe de raios X perpendicularmente ao plano
bissector, formado pelo plano do dente e do filme, para
que o resultado radiográfico apresente as mesmas
proporções do objeto examinado.
II. Na técnica da bissetriz feixes de raios X perpendicular ao
plano do filme encurta a imagem do dente.
III. Na técnica da bissetriz feixes de raios X perpendicular ao
plano do filme alonga a imagem do dente.
Assinale a alternativa correta.
A Somente o item I está correto.
B Somente os itens I e II estão corretos.
C Somente os itens I e III estão corretos.
D Somente o item II está correto.
E Somente o item III está correto.
Questão 38
Avalie as afirmativas abaixo:
I. No abcesso periodontal a dor é difusa e irradiada,
normalmente o dente é íntegro, presença de bolsa
periodontal e sem mobilidade dentária.
II. No abcesso periodontal há presença de exudato à
compressão e normalmente a vitalidade pulpar é positiva.
III. No abcesso periapical a dor é difusa e irradiada, agravada
pelo calor, mobilidade ocasional e vitalidade pulpar
negativa.
IV. No abcesso periapical a dor é localizada e contínua, pode
apresentar bolsa periodontal ou não, há ausência de
exudato à compressão.
Assinale a alternativa correta.
A Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
B Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
C Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
D Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
E Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
Questão 39
O espaço biológico periodontal é
A a distância entre a inserção apical do epitélio juncional e a
porção mais cervical da crista óssea.
B radiograficamente é radiopaca, tem espessura de
aproximadamente 1 mm. É um fator usado para atestar a
normalidade das estruturas periodontais.
C um importante acidente anatômico por tratar-se do marco
indicativo do início do cemento, onde principiam a inserir-se
as fibras colágenas.
D a profundidade clínica do sulco gengival saudável e varia de
indivíduo para indivíduo, de dente para dente e de
superfície dentária para superfície dentária. Esta variação
clínica processa-se em torno de 0,5 mm até 3 mm.
E a profundidade clínica do sulco gengival, mede
aproximadamente 1 mm em gengiva saudável e para
dentes completamente erupcionados.
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Questão 40
Pode-se definir uma complicação anestésica como qualquer
desvio do padrão normal esperado durante ou após a
obtenção de analgesia regional. Quando uma agulha é
inserida nos tecidos e injetada uma solução anestésica, o
resultado é a abolição da sensação dolorosa na área
inervada pelos nervos envolvidos, quando ocorre qualquer
desvio do padrão esperado supomos estar diante de uma
complicação anestésica. Assim, analise os itens abaixo:
I. Uma das complicações psicogênicas é a síncope
causada principalmente pela carga emocional.
II. Complicações não psicogênicas podem estar
relacionadas à inserção da agulha.
III. Complicações não psicogênicas podem estar
relacionadas a soluções anestésicas.
IV. Em geral náusea e vômito são complicações
psicogênicas devido a erro de inserção da agulha
quando na tentativa de anestesia, por técnica
intrabucal, dos nervos palatinos maiores (anteriores) e
menores (médios e posteriores) e ramos terminais do
nervo esfenopalatino.
Assinale a alternativa correta.
A
B
C
D
E

Todos os itens estão corretos.
Somente os itens II e IV estão corretos.
Somente os itens I, II e IV estão corretos.
Somente os itens I e IV estão corretos.
Somente os itens I, II e III estão corretos.
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FOLHA DE RASCUNHO
O Candidato poderá levar esta folha.
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Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou
reprodução total ou parcial deste documento, sob quaisquer
formas ou sob quaisquer meios, sem permissão expressa do
Grupo Makiyama.
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