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Código da Prova

S04 Y
MANHÃ

Verifique se o Código da Prova é o mesmo
do seu cartão de respostas.
Duração da prova:

4 horas

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

”A persistência é o caminho do êxito.” (Charles Chaplin)

ATENÇÃO
Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de
resposta – A, B, C, D e E.

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.
Por motivo de segurança:


O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.



Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.



O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.



Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus
pertences.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1
Partilhar
Rubel
Se for preciso, eu pego um barco, eu remo
Por seis meses, como peixe pra te ver
Tão pra inventar um mar grande o bastante
Que me assuste e que eu desista de você
Se for preciso, eu crio alguma máquina
Mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima
Viajo a toda força, e num instante de saudade e dor
Eu chego pra dizer que eu vim te ver
Eu quero partilhar
Eu quero partilhar
A vida boa com você
Eu quero partilhar
Eu quero partilhar
A vida boa com você
Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante
E a cada hora que eu tô longe, é um desperdício
Eu só tenho 80 anos pela frente
Por favor, me dá uma chance de viver
Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante
E a cada hora que eu tô longe, é um desperdício
Eu só tenho 80 anos pela frente
Por favor, me dá uma chance de viver
Eu quero partilhar
Eu quero partilhar
A vida boa com você
Eu quero partilhar
Eu quero partilhar
A vida boa com você
Se for preciso, eu pego um barco, eu remo
Por seis meses, como peixe pra te ver
Tão pra inventar um mar grande o bastante
Que me assuste, e que eu desista de você
Se for preciso, eu crio alguma máquina
Mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima
Viajo a toda força, e num instante de saudade e dor
Eu chego pra dizer que eu vim te ver
Eu quero partilhar
Eu quero partilhar
A vida boa com você
Eu quero partilhar
Eu quero partilhar
A vida boa com você
Eu quero partilhar
Eu quero partilhar
A vida boa com você
Eu quero partilhar
Eu quero partilhar
A vida boa com você
Não tem, pra trás, nada
Tudo que ficou tá aqui
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Se for preciso, eu giro a Terra inteira
Até que o tempo se esqueça de ir pra frente e volte atrás
Milhões de anos, quando todos continentes se
encontravam
Pra que eu possa caminhar até você
Eu sei, mulher, não se vive só de peixe, nem se volta no
passado
As minhas palavras valem pouco e as juras não te dizem
nada
Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo,
existe nós
Também perdi o meu rumo, até meu canto ficou mudo
E eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo
Mas não importa, a gente inventa a nossa vida
E a vida é boa, mas é muito melhor com você
Eu quero partilhar
Eu quero partilhar
A vida boa com você (até o final)

Questão 1
São características do texto lido:
(A) uso de linguagem formal a fim de convencer o leitor
sobre as intenções de amor do autor.
(B) emprego de linguagem denotativa de maneira que isso
represente credibilidade ao leitor sobre o sentir do
autor.
(C) utilização de ideias sentimentais presas à realidade de
futuro oferecida pelo autor.
(D) despreocupação com o ritmo, seleção aleatória de

palavras, o que resulta obrigatoriamente em rima.
(E) presença de versos, agrupados em estrofes, os quais se
apoiam em métrica (fixa ou não), em rimas regulares
(ou não), mas tendo no ritmo a sua marca essencial
intencionando prazer estético do leitor.

Questão 2
Assinale a alternativa em que os vocábulos sejam
acentuados pelas mesmas regras presentes em,
respectivamente, “você”, “súbita” e “desperdício”:
(A) café, rápido, índio.
(B) tô, vêm, lá.
(C) língua, está, convém.
(D) açúcar, tórax, cajú.
(E) álbum, tá, tênis.
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Questão 3

Questão 6

Tratando-se de uma canção, o gênero textual exibe desvios
quanto ao emprego de língua portuguesa no tocante à
norma-padrão, por exemplo, em: “Por favor, me dá uma
chance de viver”, assinale a alternativa correta quanto ao
emprego de pronome:

Texto 2

(A) “Te amei mais que a mim, bem mais que a mim.”
(B) “Deixe-me sozinho porque assim eu viverei em paz.”
(C) “Me liga, me manda um telegrama.”
(D) “Molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu.”
(E) “Aonde está você? Me chama, me chama, me chama.”

Questão 4
Como recurso de estilo, as figuras de linguagem são
recorrentes em textos literários, assim sendo, avalie o
fragmento destacado em: “Eu só tenho 80 anos pela
frente. Por favor, me dá uma chance de viver” e assinale a
alternativa que nomeie a figura de pensamento utilizada:
(A) eufemismo.
(B) gradação.
(C) ironia.
(D) metáfora.
(E) metonímia.

Questão 5
No verso “Se for preciso, eu pego um barco, eu
remo”, o conectivo destacado representa valor
semântico de:
(A) condição.
(B) concessão.
(C) adversidade.
(D) causa.
(E) consequência.

(Fonte: https://www.dicio.com.br/partilhar/, acesso em fevereiro de
2020.)

O Texto 2 é um verbete, assinale a alternativa que
representa sua definição:
(A) é um tipo textual dissertativo-argumentativo, com o
intuito de persuadir o leitor.
(B) é um tipo e gênero textual de caráter descritivo para
detalhar em adjetivos e advérbios o que é necessário
entender.
(C) é um gênero textual de viés narrativo para contar em
cronologia obrigatória o enredo por meio dos
personagens.
(D) é um gênero textual de caráter informativo, tem por
intuito explicar um conceito, mais comumente em
um dicionário ou uma enciclopédia.
(E) é um tipo textual expositivo, típico em redações
escolares.

Questão 7
Após leitura do exemplo: “Partilhar é dividir em muitas
partes.”, marque a resposta adequada no que se refere à
classificação do verbo destacado:
(A) verbo transitivo direto.
(B) verbo transitivo indireto.
(C) verbo transitivo direto e indireto.
(D) verbo de ligação.
(E) verbo transitivo indireto e direto.
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Questão 8

Questão 10

Os Textos 1 e 2 têm formatos distintos, apesar de serem
complementos, assinale a alternativa que justifica a
acentuação do verbo em destaque:

Assinale a alternativa que descreve o emprego da vírgula
no fragmento a seguir: “... aquele, uma canção.”

(A) o uso de acento está incorreto porque representa o
emprego do verbo no singular por concordar com o
sujeito simples “ Os Textos 1 e 2”.
(B) o uso de acento é opcional desde a Reforma
Ortográfica porque pode concordar com “Texto 1” ou
com “Texto 2”, expressando singular ou plural.
(C) o uso de acento está correto porque representa o
emprego do verbo no plural por concordar com o
sujeito simples no plural “Os Textos 1 e 2”.
(D) o uso de acento está incorreto porque representa o
emprego do verbo no plural por concordar com o
sujeito composto no plural “Os Textos 1 e 2”.
(E) o uso de acento está correto porque representa o
emprego do verbo no plural por concordar com o
sujeito composto no plural “Os Textos 1 e 2”.

(A) a vírgula é facultativa porque separa o pronome do
verbo ‘é’, que está oculto no trecho.
(B) a vírgula está incorreta porque separa o pronome do
verbo ‘é’, que está oculto no trecho.
(C) a vírgula está correta porque separa o pronome do
verbo ‘é’, que está oculto no trecho.
(D) a vírgula é facultativa, pois o pronome demonstrativo
de terceira pessoa não é termo que exija virgulação em
norma-padrão.
(E) a vírgula está correta porque representa a omissão do
emprego do verbo ‘é’ por meio de uma figura de
linguagem.

Questão 9
Considere o período abaixo para realizar as questões 9 e
10:
O Texto 1 é literário; e o Texto 2 é não literário, este é um
verbete, aquele, uma canção.
Como mecanismo de coesão textual, o emprego de
pronomes demonstrativos indica que:
(A) o pronome “este”, de segunda pessoa, faz menção ao
Texto 1, mais próximo.
(B) o pronome “aquele”, de primeira pessoa, faz referência
ao Texto 1, mais próximo.
(C) o pronome “este”, de primeira pessoa, faz menção ao
Texto 2, mais próximo.
(D) os pronomes “este” e “aquele”, de primeira pessoa e
de segunda pessoa, respectivamente, fazem menção
aos Textos 1 e 2 nessa mesma ordem.
(E) os pronomes “aquele” e “esse”, de terceira pessoa e de
segunda pessoa, respectivamente, fazem menção aos
Textos 1 e 2 nessa mesma ordem.
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Tipo Y – Página 3

IAPEN - AC

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE
PÚBLICA
Questão 11
De acordo com a Lei N° 8080, assinale a alternativa que
corresponda a um dos objetivos do Sistema Único de
Saúde (SUS), definidos no capítulo I, artigo 5:
(A) execução de ações, de vigilância sanitária, de vigilância
epidemiológica, e de saúde do trabalhador.
(B) universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.
(C) a identificação e divulgação dos fatores condicionantes
e determinantes da saúde.
(D) articulação das políticas e programas, a cargo das
comissões intersetoriais.
(E) criação de Comissões Permanentes de integração entre
os serviços de saúde e as instituições de ensino
profissional e superior.

Questão 12
De acordo com a portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de
2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica,
sobre o art. 3º que trata dos Princípios (Inciso I) e
Diretrizes (Inciso II), do SUS e da RAS a serem
operacionalizados na Atenção Básica, assinale a alternativa
correta:
(A) Universalidade é uma diretriz.
(B) Longitudinalidade do cuidado é uma diretriz.
(C) Territorialização é um princípio.
(D) Integralidade é uma diretriz.
(E) Equidade é uma diretriz.

Questão 13
Assinale a alternativa que corresponda ao que é
preconizado como instâncias colegiadas, no artigo 1º da
Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
(A) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde
(B) Conselho de Saúde e Comissão Intergestora Bipartite
(C) Comissão Gestora Bipartite e Tripartite
(D) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (CONASS)
(E) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e
Conselho Nacional de Saúde
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Questão 14
Sobre a portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que
aprova a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a
alternativa que corresponde a uma das responsabilidades
comuns a todas as esferas de governo, preconizada no art
7, da referida portaria:
(A) desenvolver, disponibilizar e implantar os Sistemas de
Informação da Atenção Básica vigentes, garantindo
mecanismos que assegurem o uso qualificado dessas
ferramentas nas UBS, de acordo com suas
responsabilidades.
(B) prestar apoio integrado aos gestores dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios no processo de
qualificação e de consolidação da Atenção Básica.
(C) destinar recursos estaduais para compor o
financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo
regular e automático, prevendo, entre outras formas, o
repasse fundo a fundo para custeio e investimento das
ações e serviços.
(D) programar as ações da Atenção Básica a partir de sua
base territorial de acordo com as necessidades de
saúde identificadas em sua população, utilizando
instrumento de programação nacional vigente.
(E) manter atualizado mensalmente o cadastro de equipes,
profissionais, carga horária, serviços disponibilizados,
equipamentos e outros no Sistema de Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente,
conforme regulamentação específica.

Questão 15
Sobre a Seção II, da Lei N° 8080, artigos 16, 17, 18 e 19,
que tratam da competência, é correto afirmar que:
(A) promover a descentralização para os Municípios dos
serviços e das ações de saúde, compete a direção
municipal e ao distrito federal.
(B) formar consórcios administrativos intermunicipais,
compete à direção estadual.
(C) ao Distrito Federal compete as atribuições reservadas,
apenas à direção estadual.
(D) compete à direção nacional, promover a
descentralização para os municípios, dos serviços e das
ações de saúde.
(E) a direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS)
compete definir e coordenar os sistemas de redes
integradas de assistência de alta complexidade.
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CONHECIMENTOS DA REALIDADE
ÉTNICA, SOCIAL, GEOGRÁFICA,
CULTURAL, POLÍTICA E ECONÔMICA DO
ACRE
Questão 16
Durante o período do Estado Novo (1937-1945), houve
uma migração de trabalhadores nordestinos para a
Amazônia. Ao promoverem a migração em massa, as
autoridades governamentais promoveram também uma
propaganda da Amazônia e dos nordestinos, trabalhando
discursivamente com dois grandes “acontecimentos”: a
conquista do Acre pelos nordestinos e a Marcha para o
Oeste. Os migrantes que se engajaram nessa empreitada
ficaram conhecidos como?
(A) Soldados da Borracha
(B) Extrativistas
(C) Os Farrapos
(D) Soldados da Amazônia
(E) Soldados Acreanos

Questão 17
Tratado tomado como marco expresso da necessidade da
diplomacia e de assumir e definir os limites territoriais
entre Bolívia e Brasil, principalmente, a partir de 1867
quando as disputas e a cobiça sobre a região do Acre
Meridional ascenderam. No entanto, essa demarcação foi
contestada, porque não precisava os pontos geodésicos,
tampouco a extensão da linha demarcatória. As
características acima são de qual tratado?
(A) De Versalhes
(B) De Ayacucho
(C) De Petrópolis
(D) De Tordesilhas
(E) De Direitos Humanos

CIRURGIÃO DENTISTA
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Questão 18
No início dos anos 1970, o período de crise do extrativismo
da borracha e dos “anos de chumbo” da ditadura militar
teve efeito devastador sobre o Acre. Os seringalistas sem
crédito não resistiram e acabaram por vender enormes
áreas por preços muito baixos. Em poucos anos um terço
de todas as terras acreanas muda de mãos, assim os
“novos donos” da terra, ficaram conhecidos regionalmente
como?
(A) Cariocas
(B) Correrias
(C) Paulistas
(D) Bolivarista
(E) Acrenistas

Questão 19
As cidades pioneiras são aquelas localidades de caráter
urbano, que surgiram de forma planejada ou espontânea,
paralelamente ao processo de ocupação da fronteira
agrícola nos últimos 30 anos. De acordo com o conceito
descrito, assinale a alternativa que corresponda as 3
cidades acreanas que são consideradas pioneiras.
(A) Assis Brasil, Feijó e Bujari
(B) Brasiléia, Capixaba e Mâncio Lima
(C) Manuel Urbano, Acrelândia e Feijó
(D) Rio Branco, Assis Brasil e Mâncio Lima
(E) Acrelândia, Capixaba e Bujari

Questão 20
Conhecido como o “Surto” da Borracha no Acre, o curto
período que vai do ano de 1880 até 1920 é também
denominado:
(A) descartamento
(B) defumadores
(C) mundo Verde
(D) primeiro Ciclo
(E) inferno Verde
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 21
O modelo assistencial praticado no Brasil era
hospitalocêntrico voltado somente para cura de doenças, o
que gerava desperdício de recursos, baixa resolutividade e
alto grau de insatisfação dos usuários, para substituição
desse modelo foi criado o Programa Saúde da Família
(PSF). Qual o objetivo central do PSF?
(A) Priorizar ações de promoção, proteção e recuperação
dos indivíduos e da família de forma integral e
contínua.
(B) Atender apenas a parte da população que não possuem
recursos para arcar seu tratamento em consultórios
particulares.
(C) Acabar com a doença cárie nas crianças.
(D) Geração de empregos criando novos centros de
trabalhos longe dos hospitais.
(E) Fazer uma separação da área hospitalar para evitar
novos focos de infecções.

Questão 22
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Questão 24
Assinale qual é a inflamação da polpa dentária que
apresenta uma secreção, causa dor aguda, que pode ser
muito intensa, e que costuma piorar na presença de
estímulos, como mastigação ou ingestão de bebidas e
alimentos quentes ou frios:
(A)Pulpite purulenta.
(B)Pulpite serosa.
(C)Pulpite crônica esclerosante.
(D)Pulpite crônica ulcerativa.
(E)Pulpite crônica hiperplásica

Questão 25
De acordo com a classificação de Kennedy, um paciente
com todos elementos na boca com exceção dos elementos
26,27,28 é:
(A) Classe IV.
(B) Classe I.
(C) Classe III.
(D) Classe II.
(E) Classe V.

Qual a função dos Retentores numa PPR?
(A) Apoiar uma superfície dentária para proporcionar
suporte para prótese.
(B) Impedir o deslocamento da prótese no sentido
gengivo-oclusal.
(C) Ligar os elementos de um arco ao outro, se unem
direta ou indiretamente entre as partes além de dar
suporte e estabilização para a prótese.
(D) Unir o conector menor e a base com as demais parte da
prótese.
(E) Faz a retenção dos dentes na sela da prótese.

Questão 23
Qual o tipo de ácido utilizado para o condicionamento nos
procedimento adesivos?
(A) Peróxido de Carbamida 10% .
(B) Ácido Sulfúrico.
(C) Ácido Fosfórico a 37% .
(D) Ácido Fluorídrico 10%
(E) Ácido Poliacrílico
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Questão 26
Qual deve ser a relação adequada coroa-raiz para
confecção de núcleo intrarradicular.
(A) O comprimento total do remanescente dental.
(B) ⅔ do comprimento do remanescente dental.
(C) ⅓ do comprimento do remanescente dental.
(D) ½ do comprimento do remanescente dental.
(E) 1mm do remanescente dental.

Questão 27
Várias sequelas podem acontecer a dentição decídua após
um traumatismo, podendo variar de acordo com a
densidade e o tipo de trauma ocorrido. Assinale a
alternativa que corresponde a uma sequela pós
traumatismo:
(A) Afta.
(B) Hiperemia pulpar.
(C) Cárie.
(D) Macrodontia.
(E) Dens in dente.
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Questão 28

Questão 31

Qual é o canal que percorre mais lateralmente ao canal
principal podendo chegar a região periapical de maneira
independente?

Assinale a numeração correspondente ao dente serotino.

(A) Recorrente.
(B) Lateral.
(C) Secundário.
(D) Delta.
(E) Colateral.

Questão 29
Paciente do sexo feminino, 52 anos, branca, fumante,
procurou consultório relatando dor intensa associada a dor
na língua, com 2 meses de duração. Segundo seu relato,
existia mancha avermelhada com 10 anos de duração, no
local onde posteriormente surgiu a lesão atual. Ao exame
físico, observa-se ulceração extensa de contorno irregular,
diâmetro de 2,5cm, fundo necrótico circundado por área
eritemato-atrófica localizado no dorso da língua. Havia
endurecimento nas bordas indicando infiltração
acentuada. Qual possível diagnóstico?
(A) Granuloma piogênico.
(B) Hiperplasia fibrosa inflamatória.
(C) Papiloma escamoso.
(D) Carcinoma epidermóide.
(E) Verruga vulgar.

Questão 30
Reza o artigo 8º da Lei n.º 6.259, de 30 de outubro de
1975, que é dever de todo cidadão comunicar à autoridade
sanitária local a ocorrência de fato comprovado ou
presumível de casos de doença transmissível, sendo
obrigatória a médicos, dentistas e outros profissionais de
saúde no exercício de sua profissão, bem como aos
responsáveis por organizações e estabelecimentos
públicos e particulares de saúde e de ensino, a notificação
de casos suspeitos ou confirmados das doenças de
notificação. A Portaria nº 1943, de 18 de outubro de 2001,
definiu a relação de doenças de notificação compulsória
para todo o território nacional. Qual das alternativas
apresenta uma doença de notificação compulsória?
(A)Gripe.
(B)Câncer.
(C)Tuberculose.
(D)Depressão.
(E)Adenopatia.

CIRURGIÃO DENTISTA

(A) 24.
(B) 65.
(C) 38
(D) 11.
(E) 51.

Questão 32
Um paciente chega ao consultório com dor à mastigação
leve inchaço e sangramento na região do 36, dente com
mobilidade Grau II, na radiografia era possível observar
uma redução do septo e reabsorção óssea. Qual o
possível diagnóstico desse paciente?
(A) Gengivite.
(B) Cárie.
(C) Diabetes tipo II.
(D) Pulpite.
(E) Periodontite.

Questão 33
Das opções abaixo qual não corresponde a um EPI?
(A) Gorro.
(B) Máscara.
(C) Óculos de proteção.
(D) Papel Toalha.
(E) Jaleco.

Questão 34
A Candidose oral é a manifestação intra-oral mais comum
de infecção pelo HIV, muitas vezes é o sinal de
apresentação que leva ao diagnóstico inicial, qual dessas
opções não se apresenta correta quanto ao seu padrão
clínico:
(A) Bolhoso.
(B) Pseudomembranoso.
(C) Eritematoso.
(D) Hiperplásico.
(E) Queilite angular.
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Questão 35

Questão 39

As Limas endodônticas do tipo K possuem uma coloração
de acordo com seu número. Qual cor representa os
números 30 , 45, 50, 60 respectivamente?

Em um paciente aparece em um centro de atendimento de
urgência odontológica apresentando os seguintes
sintomas:
Sangramento no sulco gengival,
Porção coronária do dente com pouca ou
nenhuma mobilidade ,
Dor,
Testes de sensibilidade negativo.
Qual seria o tipo de lesão desse paciente?

(A) Preto, vermelho, azul e branco.
(B) Azul, Amarelo, Branco e Verde.
(C) Amarelo, vermelho, amarelo e verde.
(D) Azul, Branco, Amarelo e Azul.
(E) Vermelho, Branco, Azul e Amarelo.

Questão 36
Qual par de nervo craniano é responsável pela inervação
dos músculos mímicos da face?
(A) V.
(B) IV.
(C) VII.
(D) III.
(E) VIII.

Questão 37
Entre as diversas patologias orais, existem as chamadas
Lesões Pigmentadas subdividida em Lesões Endógenas e
Lesões Exógenas, dentre as opções abaixo qual é uma
Lesão Pigmentada Exógena:
(A)Pigmentação fisiológica.
(B)Mácula melanótica oral.
(C)Melanoma.
(D)Pigmentação por metais pesados.
(E)Nervo melanocítico.

Questão 38
Um isolamento absoluto, para ser realizado com sucesso,
depende muito da adaptação de um conjunto arco + dique
+ grampo corretos. Existem diversos tipos de grampos e
cada um tem a sua indicação clínica. Qual a indicação
clínica do grampo 205?
(A) Molares.
(B) Pré-Molares.
(C) Incisivos Centrais.
(D) Caninos.
(E) Incisivos Laterais.

CIRURGIÃO DENTISTA

(A) Alveolite.
(B) Fratura Radicular (terço apical).
(C) Fratura coronária.
(D) Intrusão.
(E) Fratura Radicular (terço cervical).

Questão 40
Em 1985, Miller propõe uma classificação considerando a
recessão tecidual marginal associada à periodontite. Qual
afirmativa refere-se a Classe IV de Miller?
(A) A recessão é restrita à gengiva inserida, não se estende
até a linha mucogengival. Não há perda interdentária
de osso ou tecido mole.
(B) A recessão atinge ou ultrapassa a linha mucogengival.
Os tecidos proximais estão situados no nível da base da
recessão e essa implica mais de uma face do dente.
(C) A recessão tem apenas 1 mm e pode ser causada por
uma escovação forte na região.
(D) A recessão atinge ou ultrapassa a linha mucogengival.
Não há perda interdentária de osso ou tecido mole.
(E) A recessão atinge ou ultrapassa a linha mucogengival.
Há perda de osso interdentário e o tecido gengival
proximal é apical à junção amelocementária,
permanecendo coronária à base da recessão. Neste
caso, considera-se o mau posicionamento dentário.

Questão 41
Qual inserção do músculo pterigóideo lateral?
(A) Fóvea Pterigóidea e disco articular da articulação
temporomandibular.
(B) Ápice e face medial do processo coronóide da
mandíbula até abaixo da sua base.
(C) Face medial do ângulo da mandíbula oposto ao
músculo masseter.
(D) Face lateral do ramo da mandíbula, da incisura da
mandíbula até o ângulo da mandíbula.
(E) Ângulo da boca.
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Questão 42

Questão 46

De acordo com o Código de Ética Odontológica, aprovado
pela Resolução CFO - 118/ 2012, no capítulo V, seção I,
Art.11 constitui infração ética:

O fórceps de número 222 é utilizado para exodontia de
quais elementos?

(A) Deixar de esclarecer adequadamente os propósitos,
riscos, custos e alternativas do tratamento.
(B) Revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha
conhecimento em razão do exercício de sua profissão;
(C) Os profissionais da Odontologia deverão manter no
prontuário os dados clínicos necessários para a boa
condução do caso, sendo preenchido, em cada
avaliação, em ordem cronológica com data, hora,
nome, assinatura e número de registro do cirurgiãodentista no Conselho Regional de Odontologia.
(D) Oferecer serviços gratuitos a quem possa remunerá-los
adequadamente.
(E) O especialista, atendendo a paciente encaminhado por
cirurgião-dentista, atuará somente na área de sua
especialidade requisitada.

Questão 43
Qual antimicrobiano tem contra indicação para crianças,
gestantes ou mulheres em fase de lactação?

(A) Raízes de pré molares inferiores.
(B) Raízes de pré molares superiores.
(C) Terceiros molares superiores.
(D) Terceiros molares inferiores.
(E) Molares decíduos.

Questão 47
De acordo com a classificação de fraturas mandibulares
uma fratura impactada é definida por:
(A) Fratura no qual o osso apresenta vários fragmentos,
pode ser simples ou composta.
(B) Fratura que ocorre decorrente de lesão leve e doença
óssea pré-existente.
(C) Fratura distante do local do ferimento.
(D) Fratura na qual um fragmento ósseo é firmemente
pressionado contra o outro.
(E) Fratura espontânea resultante da atrofia óssea.

Questão 48
(A) Penicilina.
(B) Tetraciclina.
(C) Cefalosporina.
(D) Cefamicina.
(E) Eritromicina.

Questão 44
Qual dessas afirmativas é considerada uma infecção
bacteriana?
(A) Histoplasmose.
(B) Sarampo.
(C) Rubéola.
(D) Caxumba.
(E) Sífilis.

A cárie dentária é uma doença infecciosa que progride de
forma muito lenta na maioria dos indivíduos, raramente é
auto limitante e, na ausência de tratamento, progride até
destruir totalmente a estrutura dentária. Assinale a
alternativa que apresenta apenas fatores determinantes
da doença cárie:
(A) Microrganismo, dieta , condição social , escolaridade.
(B) Hospedeiro, dieta, conhecimento, escolaridade,
condição social.
(C) Microrganismo, dieta, escolaridade, condição social e
renda.
(D) Hospedeiro, microrganismo, condição social, renda e
tempo.
(E) Hospedeiro, microrganismo, dieta e tempo.

Questão 49
Questão 45
O plexo dental inferior se origina de qual nervo?
(A) Nervo alveolar inferior.
(B) Nervo lingual.
(C) Nervo infra-orbital.
(D) Nervo zigomático.
(E) Nervo frontal.
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Qual a importância de confeccionar a curva reversa de
Hollenback em um preparo cavitário?
(A) Possibilitar melhor contorno anatômico.
(B) Permitir relação de contato proximal.
(C) Evitar excesso de material a nível gengival.
(D) Proporcionar área de contato.
(E) Aumentar a espessura do material restaurador na
margem da restauração.
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Questão 50
Urgência odontológica pode ser entendida, como medidas
rápidas de atendimento que tem por objetivo aliviar os
sintomas dolorosos, infecciosos da cavidade bucal. Essa
condição que apresenta o paciente deve, portanto, ser
tratada de forma iminente. Quais dessas opções não pode
ser considerada urgência odontológica?
(A) Alveolite.
(B) Fratura dentária.
(C) Abscesso periodontal.
(D) Hemorragia.
(E) Lesões de cáries cronificadas.
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