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Instrução: As questões 01 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

As lições da dengue 
 

Não é preciso passar mais do que algumas horas 
no Rio de Janeiro para se constatar: o pavor da 
dengue tomou conta das pessoas. O assunto está em 
todos os jornais, em todos os noticiários de rádio e de 
tevê, em todas as bocas. O movimento dos hotéis caiu 
muito, o que, numa cidade que tem no turismo uma 
importante fonte de renda, é um desastre. Claro, 
quem precisa ir ao Rio vai de qualquer modo, tomando 
todas as precauções possíveis. __________ algumas 
semanas, dei uma palestra numa instituição popular 
localizada numa antiga fábrica, na zona portuária do 
Rio: tão logo cheguei, fui atacado por uma feroz onda 
de mosquitos. Felizmente eu estava protegido; uso 
tanto repelente, que, no hotel, nem os garçons 
chegavam perto, mas esta situação, convenhamos, 
não é das mais agradáveis e está acabando com a 
paciência dos cariocas. Na ________ de cartas de O 
Globo, na quinta passada, __________ 21 mensa-
gens; 18 falavam de dengue. E todas se queixavam 
das autoridades. Por bons motivos. O recente bate-
boca protagonizado pelos responsáveis pelos serviços 
de saúde foi uma coisa muito triste.  

Existem duas frases que o administrador público 
não pode dizer. A primeira: "Isto não é comigo". Sim, 
existe uma divisão de tarefas. Mas as pessoas não 
têm obrigação de conhecer organogramas; e, quando 
estão desesperadas, não querem saber de organo-
gramas. Qualquer repartição, qualquer servidor, tem 
de servir como porta de entrada para o sistema que, 
ao menos teoricamente, vai proporcionar atendimento. 
Na prática, isto significa dizer: "Eu vou encaminhá-lo 
para o atendimento". E aí encaminhar mesmo: 
pegar o telefone, fazer o contato, instruir a pessoa 
................... como proceder. 

A segunda frase a ser evitada é: "Isto é culpa de 
X" (no lugar deste X vocês podem colocar um órgão, 
um serviço, o ocupante de um cargo público). No Rio, 
a troca de acusações enfureceu as pessoas. Perguntava 
uma leitora: "Até quando prefeito e governador conti-
nuarão jogando a culpa um no outro pela epidemia de 
dengue?" Os políticos não se dão conta de que nesta 
briga não há vencedores, que é uma conduta suicida. 
Neste sentido, a idéia de um "gabinete de crise" 
reunindo no Rio os níveis federal, estadual e municipal 
foi uma coisa sensata. 

As epidemias ................... as entranhas do país, 
mostram de forma implacável os problemas que não 
foram resolvidos. Este serviço pelo menos os micró-
bios, que sabem aproveitar qualquer oportunidade, 
prestam. Não seria ................... aprender com eles. 

 
Adaptado de: SCLIAR, Moacyr. In Zero Hora, 01 de abril de 
2008. 

 
 
 
 
 

01. Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas das linhas 09, 17 e 18. 

 
(A) Fazem – sessão – havia 
(B) Fazem – seção – haviam 
(C) Devem fazer – seção – haviam 
(D) Faz – cessão – devia haver 
(E) Faz – seção – havia 

 

02. Assinale a alternativa que completa, correta e respecti-
vamente, as lacunas pontilhadas das linhas 34, 46 e 50. 

 
(A) a cerca de – expoem – mal 
(B) à cerca de –  expõe – mau 
(C) acerca de – expõem – mau 
(D) à cerca de – expõem – mal 
(E) acerca de – expoem – mal 

 

03. Considere as afirmativas abaixo a respeito do texto. 
 

I - O autor deixa claro que é indispensável que a po-
pulação seja esclarecida sobre o risco de epidemias 
e as formas de evitá-las. 

II - O caos da saúde pública no Rio de Janeiro é, con-
forme o texto, consequência do desarranjo entre 
as diferentes esferas do poder no país. 

III - De acordo com o autor, cabe obrigatoriamente aos 
governos acolher quem recorre aos seus serviços 
e orientá-lo na busca de satisfação de suas neces-
sidades. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas  I. 
(B) Apenas  II. 
(C) Apenas  III.  
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

04. Considere as afirmativas abaixo a respeito do texto. 
 
I - O autor enfatiza, pelos exemplos que apresenta, 

o papel preponderante da imprensa na luta contra 
os problemas da sociedade. 

II - Depreende-se da leitura do texto que enfrentar as 
deficiências de um país e procurar solucioná-las é 
um modo eficiente de evitar epidemias. 

III - Percebe-se, no decorrer do texto, que a intenção 
principal do autor é denunciar as condições precá-
rias de atendimento médico no Rio de Janeiro. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 
 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50.
. 
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05. Assinale a alternativa correta quanto à redação do texto. 
 

(A) O autor mantém, no decorrer do texto, a objetivi-
dade e a impessoalidade que o tema exige. 

(B) O texto lança mão de hipóteses, por meio das quais 
o autor elabora o seu pensamento e chega a suas 
conclusões. 

(C) Há predomínio de tom formal e de vocabulário de 
nível culto, o que propicia a clareza necessária ao 
tema. 

(D) O autor trata o tema de maneira geral na primeira 
parte do texto e, na segunda parte, especifica o 
seu enfoque.  

(E) O texto é marcado pela clareza na exposição de 
ideias, pelo estilo sóbrio e pelo distanciamento 
crítico do autor. 

 

06. As palavras ou expressões dei (linha 10), tão logo 
(linha 12) e implacável (linha 47) podem ser respec-
tivamente substituídas, sem alterar o significado ou a 
correção das frases em que se encontram, por 

 
(A) proferi – assim que – inexorável  
(B) ofereci – logo que – inabalável 

(C) ministrei – quando – indiscutível 
(D) disse – no momento em que – cruel 

(E) fiz – de imediato – definitiva 
 

07. O motivo de emprego de vírgula na frase O bom 
cronista, talvez para sensibilizar seus leitores, 
traz para o texto personagens do cotidiano é o 
mesmo em 

 
(A) O assunto está em todos os jornais, em 

todos os noticiários de rádio e de tevê, em 
todas as bocas. (linhas 03 a 05 ). 

(B) O movimento dos hotéis  caiu muito, o que 
(...) é um desastre.(linhas 05 a 07). 

(C) mas esta situação, convenhamos, não é das 
mais agradáveis (linhas 15 e 16). 

(D) e, quando estão desesperadas, não querem 
saber (linhas 26 e 27). 

(E) o sistema que, ao menos teoricamente, vai 
proporcionar (linhas 29 e 30). 

 

08. A palavra Mas (linha 25) pode ser substituída, sem 
que haja mudança de significado da frase em que ela 
se encontra, por 

 
(A) Mesmo assim. 
(B) Portanto. 
(C) Por isso. 
(D) Por conseguinte. 
(E) Contudo. 

 
 

09. Considere as afirmativas abaixo, a respeito de palavras 
do texto. 

 
I - A palavra que (linha 14) introduz uma oração que 

expressa a causa da oração anterior. 
II - A palavra aí (linha 32) indica lugar. 
III - A palavra que (linha 42) poderia ser imediata-

mente precedida da palavra de, sem alterar a 
correção gramatical nem o significado da frase. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II.  
(E) Apenas I e III. 

 

10. Considere as afirmativas abaixo, com relação à função 
sintática que as palavras ou expressões mencionadas 
desempenham no texto. 

 
I - o pavor da dengue (linhas 02 e 03) está para 

quem (linha 08) assim como ao Rio (linha 08) 
está para do Rio (linhas 11 e 12). 

II - por uma feroz onda de mosquitos (linhas 
12 e 13) está para pelos responsáveis (linha 
21) assim como duas frases (linha 23) está 
para isto (linha 31). 

III - no hotel (linha 14) está para no Rio (linha 44) 
assim como as entranhas do país (linha 46) 
está para Este serviço (linha 48). 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

Instrução: Nas questões 11 a 15, assinale a alternativa 
que completa, correta e respectivamente, as 
lacunas das frases. 

 

11. As propostas ____________ todos optamos são as 
mesmas _____________ o advogado se referiu na 
reunião. 

 
(A) em que – às quais 

(B) por que  – a que 
(C) que – que 

(D) nas quais – às quais 
(E) pelas quais – em que 
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12. A mocinha, embora _____________ atordoada, fazia 
questão de afirmar que estava _____________ com a 
biblioteca desde _____ 16 h. 

 
(A) meia – quites – as 
(B) meio – quite – as 

(C) meia – quite – às 

(D) meio – quites – às 
(E) meio – quites – as 

 

13. Se ____________________ o coordenador ainda hoje 
e __________________ os membros do conselho, 
talvez tenhamos _______________ votos. 

 
(A) depormos – mantermos – bastantes 
(B) depuzermos – mantermos – bastante 

(C) depormos – mantermos – bastante 

(D) depusermos – mantivermos – bastante 
(E) depusermos – mantivermos – bastantes 

 

14. É a dona da companhia que faz ________ vezes de 
bilheteiro quando necessário, e é ______ ela, ______ 
cuja autoridade todos obedecem, que os atores recor-
rem quase sempre. 

 
(A) as – a – a 
(B) às – a – à 

(C) as – à – a 
(D) às – à – à 

(E) as – a – à 
 

15. Quando ___________ o zelador, __________ que eu 
___________ na briga apenas para proteger o teu 
amigo. 

 
(A) virmos – conta-lhe – intervim 
(B) vermos – conte-lhe – intervi 

(C) virmos – conte-lhe – intervi 
(D) vermos – conta-lhe – intervi 

(E) vermos – conte-lhe – intervim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Considere as afirmações abaixo, à luz da Lei 8.112/1990. 
 

I - O servidor ocupante de cargo em comissão ou de 
natureza especial poderá ser nomeado para ter 
exercício, interinamente, em outro cargo de 
confiança, sem prejuízo das atribuições do que 
estiver ocupando, hipótese em que poderá, 
excepcionalmente, acumular as remunerações. 

II - A posse no cargo ocorrerá no prazo de trinta (30) 
dias contados da publicação do ato de provimento. 

III - A posse no cargo, constituindo ato personalíssimo, 
não poderá dar-se mediante procuração. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II e III.  

 

17. Considere as afirmações abaixo, à luz da Lei 8.112/1990. 
 

I - Readaptação é a investidura do servidor em cargo 
de atribuições e responsabilidades compatíveis com 
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade 
física ou mental verificada em inspeção médica. 

II - Reversão é o retorno à atividade de servidor 
aposentado. 

III - A reintegração depende de decisão administrativa 
ou judicial e consiste na reinvestidura do servidor 
estável no cargo anteriormente ocupado, ou na-
quele resultante de sua transformação.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II e III.   
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18. Considere as afirmações abaixo sobre o regime disci-
plinar do servidor público, à luz da Lei 8.112/1990. 

 
I - Na aplicação das penalidades disciplinares serão 

consideradas a natureza e a gravidade da infração 
cometida, os danos que dela provierem para o 
serviço público, as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes e os antecedentes funcionais.  

II - As penalidades de advertência e suspensão terão 
seus registros cancelados, com efeitos pecuniários 
retroativos, no prazo de 1 (um) ano de efetivo 
exercício, ainda que o servidor tenha cometido 
neste período nova infração disciplinar. 

III -  O processo administrativo disciplinar submetido 
ao procedimento sumário, por sua natureza inqui-
sitorial e para cumprir sua finalidade de apuração 
de irregularidade imediata, no prazo de 90 dias, 
prescinde, assim como no inquérito, do contradi-
tório e da ampla defesa. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II e III.  

 

19. Assinale a alternativa que contém todas as categorias 
em que se enquadram as instituições privadas de 
ensino, à luz da Lei 9.394/1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional. 

 
(A) privadas em sentido estrito, sociais, religiosas e 

beneméritas 
(B) particulares em sentido estrito, regionais, pias e 

não-governamentais 
(C) societárias em sentido estrito, regionais, religiosas 

e cooperativadas 

(D) particulares em sentido estrito, comunitárias, 
confessionais e filantrópicas 

(E) societárias em sentido estrito, sociais, leigas e 
voluntárias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Considere as afirmações abaixo com relação ao Regi-
mento Geral da UFRGS. 

 
I - De ato ou decisão de autoridade ou órgão da 

Universidade cabe, por iniciativa do interessado, 
pedido de reconsideração, fundamentado na 
alegação de não consideração de elementos 
passíveis de exame quando da decisão.  

II - O pedido de reconsideração deverá ser interposto 
no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da 
data de ciência pessoal do ato ou decisão, de sua 
divulgação oficial por edital afixado em local 
público e visível ou de publicação em órgão de 
comunicação interno ou externo à Universidade. 

III - Os atos ou decisões de autoridade ou órgão da 
Universidade, por suas características intrínsecas, 
são irrecorríveis. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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21. Considere as afirmações abaixo em relação a dentes 
impactados. 

 
I - Uma das razões para indicação de exodontia de 

dentes impactados é sua potencial trasformação 
em tumor odontogênico. 

II - Pacientes idosos apresentam reação pós-operatória 
semelhante a jovens após remoção cirúrgica de 
dentes impactados. 

III - O melhor momento para exodontia de um dente 
impactado é após a formação de dois terços de 
sua raiz. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

22. Em relação aos princípios mecânicos dos preparos 
para próteses fixas, é correto afirmar que 

 
(A) retenção é a habilidade que um preparo possui 

para resistir às forças de remoção da restauração, 
segundo o eixo de inserção. 

(B) estabilidade é a propriedade que evita o desloca-
mento da restauração promovida por forças de 
cisalhamento realizadas durante o apertamento 
noturno. 

(C) quanto maior a superfície axial do preparo, menor 
a sua retenção. 

(D) falhas de retenção podem ser compensadas pelo 
uso do cimento de fosfato de zinco. 

(E) o uso de retenções adicionais é contraindicado. 
 

23. Considerando aspectos anatômicos visualizados em 
radiografias intrabucais, NÃO está correto afirmar que 

 
(A) a cavidade pulpar é vista como imagem radiolúcida, 

ocupando o centro do dente e se estendendo da 
porção coronária ao ápice. 

(B) o cemento, em condições normais, apresenta-se 
como uma estrutura delgada, tornando-se, por isso, 
indiferenciável, radiograficamente, da dentina. 

(C) o grau de radiopacidade do esmalte é o sinal mais 
importante para definir a presença de cavidades 
de cárie. 

(D) a lâmina dura representa a parede do alvéolo, no 
qual se inserem as extremidades externas das 
fibras periodontais. 

(E) o espaço periodontal é visto, em condições de 
normalidade, como uma delgada linha radiolúcida 
contornando a raiz em toda a sua periferia.  

 
 

24. Considere as afirmações abaixo a respeito de técnicas 
radiográficas em odontologia. 

 
I - A dosagem de radiação de uma tomada panorâ-

mica é semelhante àquela utilizada para uma 
radiografia periapical. 

II - A radiografia interproximal é utilizada principal-
mente para o exame das faces interproximais dos 
dentes posteriores e da crista óssea alveolar.  

III - A técnica radiográfica do paralelismo é executada 
com uma distância focal de 40 centímetros; na 
técnica da bissetriz, essa distância é de 20 centí-
metros. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 

25. Em relação às restaurações de resina composta, é 
correto afirmar que 

 
(A) não se deve aplicar flúor sobre as mesmas. 

(B) apresentam adesão física ao dente através do 
travamento obtido pela penetração do adesivo 
nas irregularidades superficiais. 

(C) o condicionamento ácido tem por objetivo limpar 
a cavidade. 

(D) o isolamento absoluto do campo operatório pro-
move a desidratação dentária necessária para o 
sucesso da restauração. 

(E) o preparo cavitário deve ser autorretentivo. 
 

26. Considere as afirmações abaixo relacionadas ao complexo 
dentina-polpa. 

 
I - Havendo exposição pulpar, o tratamento endodôn-

tico está indicado. 

II - O capeamento pulpar indireto é realizado quando 
uma porção de dentina cariada é deixada no 
fundo da cavidade, sendo o dente restaurado. 

III - O hidróxido de cálcio pode ser utilizado, sob a 
forma de pó, diretamente sobre a polpa exposta. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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27. Assinale a afirmação correta sobre o diagnóstico da 
doença cárie. 

 
(A) A sonda exploradora nunca deve ser utilizada. 

(B) O diagnóstico deve ser baseado na presença de 
cavidades. 

(C) A experiência anterior de cárie relaciona-se com a 
incidência de cárie. 

(D) A lesão de cárie proximal somente é visualizada 
em radiografias interproximais. 

(E) O consumo de sacarose é sinal patognomônico de 
atividade de doença. 

 

28. Considere as afirmações abaixo com relação ao 
tratamento da atividade de cárie.  

 
I - Tratamento da atividade cariosa inclui, em bases 

individuais, aconselhamento dietético.  
II - A clorexidina pode ser utilizada como forma de 

controle da microbiota cariogênica. 
III - Em pacientes com baixo fluxo salivar, está indicado 

o uso de medidas para estimular a secreção salivar. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
 

29. Assinale a afirmação correta sobre o tratamento de 
lesões de cárie. 

 
(A) Toda lesão que atinge a dentina deve ser restau-

rada. 

(B) Dentes que não apresentam sensibilidade térmica 
ou sensibilidade a produtos açucarados não 
precisam ser restaurados. 

(C) Cavidades oclusais pequenas podem ser tratadas 
e acompanhadas sem o uso de restaurações. 

(D) Lesões de cárie radicular devem ser sempre 
restauradas com cimento de ionômero de vidro. 

(E) Cavidades proximais podem ser acompanhadas 
sem tratamento restaurador, independente dos 
hábitos de controle de placa do paciente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Considere as afirmações abaixo em relação à recessão 
gengival. 

 
I - Histologicamente, uma recessão gengival caracte-

riza-se por perda de tecido queratinizado, de 
inserção conjuntiva e de osso. 

II - A recessão gengival é definida como a localização 
apical da margem gengival em relação à junção 
cemento-esmalte, sendo consequência de trau-
matismo oclusal, doença periodontal ou escovação 
traumática. 

III - Quando da utilização de retalho pediculado e/ou 
enxerto gengival para resolução da recessão 
gengival, o tecido epitelial juncional longo é o 
maior responsável pela cicatrização. Uma quan-
tidade limitada de regeneração pode ser obser-
vada na parte mais apical da lesão.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III.  

 

31. Considere as afirmações abaixo em relação à halitose.  
 

I - A halitose é acentuada a partir do consumo de 
alimentos odoríferos e do tabaco, sendo classifi-
cada como halitose temporária. 

II - A patogênese da halitose intraoral está associada 
ao metabolismo bacteriano, que inclui a degrada-
ção de aminoácidos. O metabólito mais estudado 
é o composto sulfurado volátil. 

III - Embora estudos de prevalência de halitose sejam 
escassos, investigações clínicas estimam que 
aproximadamente 90% das causas de halitose 
sejam de origem bucal. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III.  
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32. Considere as afirmações abaixo com relação aos tecidos 
peri-implantares.  

 
I - Reosseointegração é definida como o estabeleci-

mento de uma nova formação óssea e de uma 
nova osseointegração na porção do implante 
que, durante o desenvolvimento da perimplan-
tite, sofreu perda do contato osso-implante e 
ficou exposta à colonização microbiana. 

II - O espaço biológico em dentes engloba a área 
reservada ao epitélio juncional e à inserção con-
juntiva supracrestal. Nos implantes, no entanto, 
este espaço não existe. 

III - Uma das causas da perda óssea ao redor dos im-
plantes é o excesso de carga oclusal, resultando 
em mobilidade do implante e havendo, histologica-
mente, formação de cápsula fibrosa de tecido 
conjuntivo. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III.  
 

33. Considere as afirmações abaixo relacionadas à natureza 
do processo saúde-doença periodontal e peri-implantar. 

 
I - A associação entre as gengivites e as mucosites 

com a presença do biofilme supragengival (placa 
bacteriana supragengival) foi bem demonstrada em 
estudos de “gengivite experimental”. No entanto, 
quando esse biofilme é controlado, reduz-se a 
resposta inflamatória das gengivites, mas não das 
mucosites. 

II - A microbiota associada aos sítios periodontais 
doentes difere daquela observada em sítios 
peri-implantares doentes (ou seja, com sangra-
mento à sondagem), caracterizando-se não só por 
tipos bacterianos distintos, mas também pelo 
maior número de bactérias do grupo vermelho 
(P.gingivalis, T. forsythia, T. denticola). 

III - A progressão da perimplantite é mais pronunciada 
que a progressão da periodontite crônica em um 
mesmo paciente.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III.  
 
 
 
 

34. Em casos de necrose pulpar com lesão periapical, 
após o preparo biomecânico do canal com soluções 
irrigadoras com propriedades antimicrobianas, um 
medicamento intracanal ainda deve ser indicado para 
melhorar a condição de assepsia endodôntica. Das 
substâncias abaixo, qual apresenta-se como uma 
medicação que é capaz de neutralizar o lipídio A da 
molécula de LPS, comum em bactérias presentes 
nestes casos? 

 
(A) Hidróxido de cálcio. 
(B) Associação corticosteroide-antibiótico. 
(C) Paramonoclorofenol canforado. 
(D) Tricresolformalina. 
(E) Clorexidina. 
 

35. Para melhor observação radiográfica das raízes em 
um primeiro molar inferior, durante a radiografia 
odontométrica, deve-se utilizar a técnica periapical 

 
(A) com posicionamento disto-radial. 
(B) com posicionamento orto-radial. 
(C) com método de Clark. 
(D) com método de Ingle. 
(E) do paralelismo. 
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36. Um paciente com 16 anos de idade apresentou-se a 
uma clínica odontológica com queixa de sensibilidade 
no dente 26. No exame radiográfico, foi observada 
radiolucidez coronária sugestiva de lesão cariosa 
extensiva à câmara pulpar. Os outros detalhes 
radiográficos mostraram-se normais. Ao exame 
clínico, foi confirmada a presença de cárie mesial 
extensa. Não havia dor à percussão nem à palpa-
ção. O teste de vitalidade pulpar mostrou dor pulpar 
no dente 26, com volta à normalidade depois de 
removido o estímulo. Durante a remoção da cárie, 
houve exposição pulpar. Com base no caso acima, 
considere as afirmações abaixo. 

 
I - A indicação do tratamento é pulpectomia, pois, 

apesar de se tratar de diagnóstico pulpar de 
pulpite irreversível, ocorreu exposição pulpar por 
cárie. 

II - A verificação do sangramento do remanescente 
pulpar (vermelho vivo), logo após o corte da polpa 
coronária, e da consistência do tecido pulpar 
durante o corte são sinais que reforçam a indica-
ção para pulpotomia. 

III -  No caso de pulpotomia, o uso do formocresol no 
lugar do hidróxido de cálcio P.A. sobre o rema-
nescente pulpar é mais fácil, protege melhor a 
polpa com relação ao material restaurador e, 
biologicamente, possui resposta semelhante nos 
primeiros 30 dias.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III.  
 

37. Considerando as lesões odontogênicas, qual das 
alternativas abaixo está correta?  

 
(A) O cisto dentígero tem localização preferencial em 

região de caninos superiores e seu diagnóstico 
definitivo é radiográfico. 

(B) O cisto dentígero apresenta alto potencial de 
transformação  em ameloblastoma. 

(C) O tumor odontogênico ceratocístico tem padrão 
radiográfico cístico e apresenta usualmente para-
ceratinização. 

(D) O ameloblastoma é uma lesão maligna e necessita 
tratamento cirúrgico radical. 

(E) Os odontomas têm um único padrão microscópico 
e têm localização preferencial em região posterior 
da maxila.  

 
 
 
 
 

38. Considerando a neoplasia maligna mais comum em 
boca, é correto afirmar que 

 
(A) sua localização preferencial é o lábio inferior e a 

modalidade de tratamento mais indicada é a 
radioterapia. 

(B) sua manifestação clínica é precedida sempre pelo 
aparecimento de uma leucoplasia. 

(C) o diagnóstico histopatológico pode ser emitido 
mesmo com a ausência de dados referentes a sua 
localização e tamanho informados na ficha de 
biópsia. 

(D) a biópsia com finalidade diagnóstica deve ser total 
e com margem de segurança. 

(E) o seu aspecto clínico geralmente é confundido 
com o da lesão periférica de células gigantes. 

 

39. A presença de candidíase em mucosa bucal deve ser 
considerada pelo cirurgião dentista como 

 
(A) um sinal clínico precoce de AIDS, devendo este, 

obrigatoriamente, submeter o indivíduo ao tes-
tado para infecção pelo HIV. 

(B) uma infecção que apresenta manifestação clínica 
variável podendo, às vezes,  provocar hiperplasia 
tecidual. 

(C) uma manifestação que sempre acompanha a 
variação da glicemia do paciente. 

(D) uma das hipóteses de diagnóstico diferencial de 
sarcoidose. 

(E) uma lesão que necessita de biópsia.  

 

40. Das lesões abaixo, com maior prevalência em boca 
entre as glândulas salivares ou tecidos moles exceto o 
epitélio da mucosa, quais são lesões inflamatórias, 
tumorais benignas e malignas, respectivamente? 

 
(A) Mucinose bucal focal, fibroma ameloblástico e 

fibrosarcoma.  

(B) Rânula, tumor de Warthin e carcinoma adenoide 
cístico. 

(C) Mucocele, adenoma canalicular e carcinoma 
muco-epidermoide. 

(D) Fibroma, adenoma pleomórfico e adenoma 
pleomórfico maligno. 

(E) Mucocele, adenoma pleomórfico e fibrossarcoma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 FAURGS – PROGESP – Edital 28/2010  20 – Odontólogo 

 Pág. 11 

 

   

 

41. Considere as seguintes medidas. 
 

I - Subordinação das comissões intersetoriais nacionais 
ao Conselho Nacional de Saúde. 

II - Articulação política das comissões intersetoriais 
nacionais, especialmente nas atividades de esporte 
e lazer. 

III - Integração de entidades representativas da socie-
dade civil às comissões intersetoriais nacionais. 

 
Quais são determinações da Lei 8.080/90? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III.  
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 
 

42. De acordo com Lei 8.142/90, que dispõe sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos finan-
ceiros na área da saúde, os municípios devem cumprir 
algumas determinações de organização. Qual das 
seguintes estruturas organizativas NÃO é exigida 
para o repasse regular de recursos? 

 
(A) Comissão de elaboração do Plano de Carreira, 

Cargos e Salários (PCCS). 
(B) Conselho de Saúde. 

(C) Secretaria de Assistência Social. 

(D) Sistema de Informação. 
(E) Fundo de Saúde. 

 

43. Assinale a alternativa que apresenta indicativo de 
ações e serviços para a ampliação da atenção básica 
presente nas diretrizes da Política Nacional de Saúde 
Bucal – Brasil Sorridente. 

 
(A) ações de promoção de saúde 
(B) educação em saúde 

(C) fluoretação das águas 
(D) aplicação tópica de flúor 

(E) reabilitação protética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. Considere as afirmações abaixo sobre índice CPO-D. 
 

I - A análise dos componentes C + Ei revela a preva-
lência da doença. 

II - Seu valor individual varia de 0 a 28.  
III - Quando adotado em estudos longitudinais, na 

mesma base amostral, seu valor não diminui. 
 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III.  
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 
 

45. Considere a seguinte definição de Epidemiologia.  
 
“ciência que estuda o processo saúde-doença em 
coletividades humanas, analisando a distribuição e 
os fatores determinantes das enfermidades, danos à 
saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo 
medidas específicas de prevenção, controle, ou erra-
dicação de doenças, e fornecendo indicadores que 
sirvam de suporte ao planejamento, administração e 
avaliação das ações de saúde” (ROUQUAYROL, 1994)  
 
Nessa definição, o que significa o termo “distribuição”? 

 
(A) Severidade das doenças de ocorrência em massa. 

(B) Vulnerabilidade das doenças de ocorrência em 
massa. 

(C) A ampla gama de situações possíveis entre o 
estado de saúde plena e o de doença. 

(D) A variação da frequência das doenças de ocorrência 
em massa. 

(E) A magnitude das doenças de ocorrência em massa. 
 

46. Quando se quer avaliar as condições e analisar as 
tendências de saúde bucal de uma população, deve-se, 
segundo a OMS, trabalhar com 

 
(A) a faixa etária de 6-12 anos. 
(B) a faixa etária de 35-44 anos. 
(C) a faixa etária de 65-74 anos. 
(D) a idade de 12 anos. 
(E) a idade de 40 anos. 
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47. Considere as seguintes afirmações sobre os princípios 
da Bioética. 

 
I - O princípio da autonomia tem sua expressão 

máxima no consentimento esclarecido. 
II - O princípio da beneficência baseado no paterna-

lismo é aceito porque o profissional de saúde tem 
competência exclusiva sobre o diagnóstico e a 
terapêutica. 

III  O princípio da não maleficência restringe a conduta 
profissional a não causar apenas danos atuais, 
tendo em vista os imperativos imediatos da cura. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III.  
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 
 

48. Segundo o Código de Ética Odontológica – CEO, de 
2006, incorre em infração ética o profissional que 

 
(A) estabelecer relacionamento extra-profissional com 

o paciente. 

(B) deixar de orientar os colaboradores quanto ao 
sigilo profissional. 

(C) atuar com isenção quando designado como perito. 

(D) revelar fato sigiloso adquirido durante o exercício 
da profissão, em colaboração com a justiça. 

(E) explicar com clareza propósitos, riscos, custos e 
alternativas de tratamento. 

 

49. A Estratégia de Saúde da Família (ESF), proposta pelo 
Ministério da Saúde para reorganizar a atenção básica, 
tem, entre seus objetivos, o estabelecimento de 

 
(A) ações prioritariamente curativas em famílias de 

bairros periféricos. 
(B) ações curativas, no domicílio, para mudar os hábitos 

de higiene que interferem no processo saúde-
doença. 

(C) ações curativas exclusivamente para controlar a 
mortalidade infantil. 

(D) ações de atenção à saúde em todos os níveis 
hierárquicos. 

(E) vínculos visando à atenção à saúde em nível local 
por uma equipe multidisciplinar de profissionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. Considere as recomendações abaixo. 
 

I - É obrigatório o uso de luvas para procedimento 
pelo profissional responsável pela lavagem do 
instrumental. 

II - É obrigatória a vacinação contra Hepatite B para 
todos os profissionais da equipe de saúde bucal. 

III - É obrigatório o uso de luvas, máscara e pinça 
para manipulação dos instrumentais em solução. 

 
Quais são exigências da Norma Técnica de Biossegu-
rança em Estabelecimentos Odontológicos do Estado 
do Rio Grande do Sul para a proteção dos profissio-
nais, pacientes e ambientes?  

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III.  
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


