
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Processo Seletivo Simplificado Nº 002/2019 

Edital 020/2019 

PROVA OBJETIVA 

DENTISTA (20 HORAS) 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia 
cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou p reta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corre s-
pondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e  sair do prédio depois de decorrida 
1 hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

Nome do candidato: RG  

 

23-03-2019 - Tarde 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o texto a seguir e responda às ques-
tões de 01 a 04.  

No passado, prevaleceu por longas décadas a 
noção de que os indivíduos constituíam o elemento 
básico na construção dos blocos organizacionais e da 
dinâmica organizacional. O tempo, a experiência e os 
resultados serviram para descartar essa noção míope 
e errônea, e as organizações mais avançadas passa-
ram a redesenhar os seus processos organizacionais, 
construídos sobre e ao redor de indivíduos, para r e-
modelá-los inteiramente no nível de grupos de traba-
lho. Um grande número de organizações está cam i-
nhando rápido e definitivamente nessa direção: a 
ideia é sair do nível do átomo ou da molécula e pas-
sar a selecionar grupos e – e não mais indivíduos –, 
para treinar, remunerar, promover, l iderar e motivar, 
e uma enorme extensão de atividades organizacionais 
no sentido de uti l izar não mais as pessoas de mane i-
ra confinada e isolada, mas grupos de trabalho atu-
ando coesa e conjuntamente. Chegou, portanto, a 
hora de levar os grupos a sério.  

Um grupo pode ser definido como um conjunto de 
dois ou mais indivíduos que estabe lecem contatos 
pessoais, significativos e propositais, uns com os 
outros, em uma base de continuidade, para alcançar 
um ou mais objetivos comuns. Nesse sentido, um 
grupo é muito mais que um simples conjunto de pes-
soas, pois seus membros se consideram mutuamente 
dependentes e interagem uns com os outros regular-
mente para o alcance de objetivos no decorrer do 
tempo. Todas as pessoas pertencem a vários grupos, 
dentro e fora de organizações. Por outro lado, os 
administradores estão participando e l iderando as 
atividades de muitos e diferentes grupos em suas 
organizações. 

(CHIAVENATO, Idalberto . Administração geral  e públ ica.  4 ed. 
Barueri :  Manole,  2016. p .  376. )  

01. Segundo o primeiro parágrafo,  

(A) a importância do indivíduo isolado, atualmen-
te, está sendo melhor tratado em detrimento 
do grupo. 

(B) apenas as organizações de grande porte pe r-
ceberam que o trabalho com grupos de pes-
soas é mais relevante para as organizações.  

(C) embora grupos de trabalho não possuam uma 
organização adequada entre indivíduos, con-
seguem trabalhar conjuntamente para deter-
minado fim. 

(D) procura-se, no âmbito das organizações, ho-
je, sair da ideia de indivíduo para a concep-
ção de grupos de trabalho.  

02. De acordo com o segundo parágrafo,  

(A) administradores, no cotidiano das empresas, 
têm que l idar com variadas situações relacio-
nadas aos grupos de trabalho.  

(B) um grupo é basicamente um aglomerado de 
pessoas, sem vínculo específico.  

(C) as pessoas costumam pertencer a grupos 
únicos e específicos, gerando confl itos nas 
organizações. 

(D) um grupo não está caracterizado diretamente 
com a continuidade ou objetivo comum. Em 
outros termos, basta que duas ou mais pes-
soas estejam juntas para ser definida uma re-
lação de grupo.  

03. Analise os trechos transcritos a seguir e assinale 
a alternativa que apresenta uma palavra destaca-
da que foi empregada em sentido próprio.  

(A) O tempo, a experiência e os resultados serv i-
ram para descartar essa noção míope  e er-
rônea...  

(B) ...as organizações mais avançadas passaram 
a redesenhar  os seus processos organizac i-
onais...  

(C) Um grupo pode ser definido como um con-
junto de dois ou mais indivíduos que estabe-
lecem contatos pessoais...  

(D) ...a ideia é sair do nível do átomo  ou da mo-
lécula e passar a selecionar grupos...  

04. Assinale a alternativa que apresenta um pleonas-
mo. 

(A) Eu que era branca e l inda, eis -me medonha e 
escura. 

(B) [...] e disse que, se lhe não queríamos mais 
nada, que podíamos ir à nossa vida. 

(C) Parece que o tempo vai piorar.  
(D) Nós é que sabemos viver.  

05. Marque a alternativa em que foram respeitadas as 
normas gramaticais vigentes em relação ao em-
prego do sinal indicativo de crase. 

(A) A medida que procurava resolver os proble-
mas, mais se afundava neles.  

(B) Todos foram pontuais: chegaram à uma hora 
e quinze minutos da tarde.  

(C) O perito irá à casa em que ocorreu o famige-
rado crime.  

(D) O promotor não se referiu a sua avaliação 
sobre o caso, mas à minha. 

06. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que a preposição “com” em destaque exprime 
ideia de modo.  

(A) Ele cortou o pão com a faca.  
(B) Dancei com Marlit.  
(C) Everaldo cortou o pão com a Rosa.  
(D) Estudamos com prazer todos os dias.  
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07. Foi empregado corretamente o pronome destaca-
do no período: 

(A) Embora o aguardasse durante muitos anos, 
sua chegada foi marcada por extrema felic i-
dade. 

(B) Se referiu aos amigos com bastante indigna-
ção. 

(C) O homem sabia sobre o seu destino, se es-
quivando dos passos errados que poderia 
dar.  

(D) No momento da separação, a jovem ainda d i-
zia que nunca esqueceria -lhe  aquele sorriso.  

08. Assinale o par de frases que sofre alteração de 
sentido com a mudança da regência.  

(A) O rei abdicou o trono. / O rei abdicou do tro-
no. 

(B) A noite antecede o amanhecer. / A noite an-
tecede ao amanhecer.  

(C) Ele sempre aspirou um ar l impo. / Ele sempre 
aspirou a um ar l impo.  

(D) Acredito que Deus existe. / Acredito na exi s-
tência de Deus.  

MATEMÁTICA 

09. Sobre um círculo com diâmetro de 22 cm, foram 
realizadas as seguintes afirmações: 

I. Se pi for igual a 3,14, então a área do círculo será 
superior a 200 cm 2.  

II. Se pi for igual a 3,14, então o comprimento da 
circunferência será exatamente 138,16 cm.  

III. Se pi for igual a 3,14, então a área do círculo será 
exatamente 0,37994 dm 2.  

Estão corretas as afirmações 

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

10. Com base na figura a seguir, determine o valor de 
X. 

 

(A) 41. 
(B) 22. 
(C) 13. 
(D) 17. 

11. Para vencer uma certa partida, um jogador prec i-
sa obter um número maior que 3 no lançamento 
do dado. Sabendo-se que o dado não é tendenci-

oso, estando assim submetido ao acaso, a proba-
bil idade deste jogador alcançar o seu objetivo se-
rá de: 

(A) 1/2. 
(B) 2/3. 
(C) 1/3. 
(D) 4/5. 

Instrução: O gráfico a seguir apresenta a quantidade 
alunos matriculados, conforme o grau de escolarid a-
de. Analise-o para responder às questões 12 e 13.  

 

12. Conforme o gráfico, é correto afirmar que  

(A) o número de matrículas em 2017 no Ensino 
Fundamental ultrapassou 6.000.  

(B) ocorreu um aumento de 25% de matrículas 
na Pré-escola no período entre 2012 e 2016.  

(C) havia, em 2015, 1850 alunos matriculados no 
Ensino Médio.  

(D) a diferença de matriculados no Ensino Fun-
damental em 2012 e 2017 equivale a 10% da 
soma de todas as matrículas da Pré-escola 
nos períodos analisados.  

13. Proporcionalmente, a quantidade de alunos matr i-
culados no Ensino Médio em relação à Pré-
escola, em 2017, é de aproximadamente:  

(A) 1,50. 
(B) 1,42. 
(C) 1,38. 
(D) 1,57. 

14. Um investidor A aplicou R$ 1.400,00, a juros sim-
ples, com uma taxa de 2% ao mês, durante 2 me-
ses. Pelo mesmo tempo, um investidor B aplicou a 
mesma quantia com uma taxa quadrimestral  de 
8,243%. Considerando-se apenas estas informa-
ções, é correto afi rmar que 

(A) o investidor A obteve maior retorno finance i-
ro. 

(B) o investidor B obteve menor retorno finance i-
ro. 

(C) ambos obtiveram o mesmo retorno financeiro.  
(D) o investidor B acumulou exatamente R$ 

1.500,00 no período. 
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15. Pedro possui l ivros grandes (G), com 90 páginas, 
e l ivros pequenos (P), com 70 páginas. Sabendo -
se que a soma de todas as páginas equivale a 
1.540 e que Pedro possui 20 l ivros, a quantidade 
de cada tamanho é de:  

(A) 2 G e 18 P.  
(B) 9 G e 11 P.  
(C) 15 G e 5 P.  
(D) 7 G e 13 P.  

CONHECIMENTOS DE TARUMÃ 

16. Assinale a alternativa que apresenta o ano de 
escolha do hino oficial de Tarumã.  

(A) 1983. 
(B) 1996. 
(C) 1994. 
(D) 1998. 

17. “A cor ________, presente na bandeira do mun i-
cípio de Tarumã, representa a audácia dos pione i-
ros colonizadores da região, que enfrentaram o 
sertão inóspito”. Completa corretamente a lacuna 
deixada no texto a cor:  

(A) Branca. 
(B) Azul. 
(C) Preta. 
(D) Vermelha. 

18. A Lei 776/2007 dispõe sobre feriado municipal do 
dia do padroeiro do município de Tarumã. Portan-
to, a partir daquele ano, ficou instituído feriado 
municipal o dia 

(A) 30 de dezembro. 
(B) 30 de outubro. 
(C) 30 de novembro. 
(D) 30 de setembro.  

19. Com base em dados históricos, é correto afirmar 
que Tarumã alcançou a emancipação político -
administrativa em 

(A) 2007. 
(B) 1990. 
(C) 1984. 
(D) 1993. 

20. Sobre os dados estatísticos de Tarumã em rela-
ção à Educação entre 2010 a 2017 (conforme o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –  
IBGE), marque a alternativa correta.  

(A) Em 2015, os alunos dos anos inicia is da rede 
pública da cidade tiveram a pior média em re-
lação a outros municípios do Estado de São 
Paulo no IDEB. 

(B) Em 2010, foi registrada uma taxa de escola-
rização de 99% para a faixa etária de 6 a 14 
anos de idade.  

(C) O município contava, em 2015, com mais de 
200 professores de ensino fundamental atu-
ando exclusivamente na rede municipal.  

(D) Em 2017, os índices de evasão escolares fo-
ram considerados alarmantes e institui -se 
uma política educacional voltada para reduzir 
estes números.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. A gengiva é constituída por tecido epitelial e con-
juntivo. Como se chama a principal célula do ep i-
télio gengival que se prolifera por meio de mitose 
na camada basal e nas camadas suprabasais?  

(A) Melanócitos. 
(B) Queratinócitos. 
(C) Plaquetas.  
(D) Células dendríticas  

22. Para um paciente que apresenta alergia a penic i-
l ina cristalina, uma alternativa terapêutica seria:  

(A) Cefalotina. 
(B) Amoxicil ina. 
(C) Eritromicina. 
(D) Ampicil ina. 

23. O descarte de material odontológico segue no r-
mas da Política Nacional de Resíduos Sólidos de 
Saúde (RSS) de acordo com a normativa RCD 
222/2018 dispõe sobre: 

(A) Reutil ização de material odontológico.  
(B) Ainda está em regulamentação para os con-

sultórios odontológicos. 
(C) O tratamento e a disposição final dos res í-

duos ficam a critério dos dentistas.  
(D) O regulamento técnico para o gerenciamento 

de resíduos de serviços de saúde. 

24. A via de administração enteral de um medicamen-
to normalmente prescrita pelo dentista pode ser 
realizada pelas formas:   

(A) Intramuscular.  
(B) Oral. 
(C) Subcutâneo. 
(D) Retal.  

25. A anamnese de uma Senhora de 84 anos relata 
hipertensão controlada por ß-bloqueador e diz ter 
medo de dentista. No início do procedimento de 
exodontia sentisse mal logo após administração 
do anestésico pri locaína associada à epinefrina. 
O cirurgião dentista interrompe o procedimento e 
acalma a paciente. A aferição, por três vezes 
consecutivas da pressão arterial, resultou em 
pressão diastólica superior a 120 mmHg. O qua-
dro de urgência hipertensiva é caracterizado por 
apresentar:  
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(A) Cefaleia, tontura e alterações visuais. 
(B) Sudorese e alterações visuais.  
(C) Náusea, tontura e sudorese.  
(D) Palpitações e perda gradual de consciência  

26. Os cimentos de ionômero de vidro  (GICs-glass-
ionomer cements) são materiais restauradores 
que consistem de um pó e um líquido os quais são 
misturados, produzindo uma massa plástica que 
subsequentemente se torna rígida. O cimento de 
ionômero de vidro é um bom material cimentante 
de peças protéticas porque:  

(A) Facil i ta a manipulação. 
(B) Adere quimicamente no esmalte e na dentina . 
(C) Por ser insolúvel na presença de saliva.  
(D) Possui viscosidade do líquido de poliácidos.  

27. Todos anestésicos locais apresentam algum grau 
de atividade vasodilatadora e podem ser classif i-
cados em ésteres e amidas. Assinale a alternativa 
que apresenta um anestésico local do grupo das  
amidas. 

(A) Cocaína. 
(B) Butacaína.  
(C) Hexilcaína. 
(D) Dibucaína.  

28. A técnica radiográfica que permite a localização 
de reparos anatômicos, como os forames mentual 
e incisivo, que se distingue das alterações per i-
apicais é conhecida como técnica : 

(A) Interproximal.  
(B) De Clark .  
(C) De Fazzi.  
(D) Panorâmica. 

29. Os cistos e tumores da cavidade oral são classif i-
cações de acordo com as características clínicas, 
radiográficas e histológicas. Assinale a alternativa  
correta. 

(A) Cistos odontogênicos inflamatórios derivados 
da lâmina dentária e encontrados no palato 
apresentam formato de Pérolas de Epstein e 
nódulos de Bohnl.  

(B) O epidermólise bolhosa apresenta aspectos 
clínicos com eritema em forma de asa de 
borboleta. 

(C) O cisto gengival de restos de Serres da lâm i-
na dentária, uma manifestação do cisto per i-
odontal lateral nos tecidos moles.  

(D) Ameloblastoma é um tumor odontogênico de 
origem subcutânea.  

30. O processo inflamatório é um fator desencadeante 
para dor odontogênica e seu mecanismo neurof i-
siológico é explicado com base nos processos de:  

(A) transdução, transmissão, modulação e per-
cepção de estímulos nocivos . 

(B) Necrose. 
(C) Cárie dentaria superficial .  
(D) Gengivite. 

31. A função dos micro-organismos na etiologia das 
doenças periodontais é:  

(A) Xerostomia.  
(B) Gengivite e periodontite . 
(C) Fluorose. 
(D) Nenhuma alteração.  

32. Com relação à fluorose, é correto afirmar que:  

(A) A fluorose dentária é uma transparência do 
esmalte provocada pela ausência de flúor.  

(B) Altas concentrações de fluoreto produzem 
pH2. 

(C) A gravidade da fluorose depende da dose in-
gerida e da duração de exposição ao flúor.  

(D) Fluorose consiste em hipermineralização do 
esmalte. 

33. Carências nutricionais também colocam em risco 
a saúde bucal. Aftas constantes, problemas diver-
sos nas mucosas, más formações dentárias, den-
tes mais frágeis e quadros infecto -inflamatórios 
das gengivas estão relacionados a essa deficiên-
cia de 

(A) Ferro.  

(B) Vitamina B12.  
(C) Ácido fólico.  
(D) Tiamina. 

34. Alguns medicamentos ou doenças sistêmicas po-
dem induzir hipossalivação. Marque a alternativa 
que pode estar relacionado com esta sintomatolo-
gia. 

(A) Candida albicans .  
(B) Antidepressivos.  
(C) Paracetamol. 
(D) Streptococcus epidermides . 

35. Além do comprometimento estético, a presença do 
freio labial (fator desencadeador do espaço) pode 
causar recessões gengivais e impedir que o local 
receba o suprimento sanguíneo ideal, aumentando 
a predisposição para o surgimento de problemas 
periodontais na região. Esta descrição se refere 
ao espaço que muitas pessoas têm entre os den-
tes incisivos superiores ou inferiores que é deno-
minado 

(A) Diastema .  
(B) Dentes apinhados. 
(C) Anodontia. 
(D) Ancilose dentária. 
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36. Os cristais de leucita possuem alto coeficiente de 
expansão térmica, conferindo à cerâmica maior 
resistência mecânica. Um exemplo de cerâmica 
com essa estrutura é:   

(A) Porcelana feldspática. 
(B) Procera all -ceram. 
(C) Cerec. 
(D) Ips impress. 

37. A fotopolimerização das resinas compostas na 
obtenção de restaurações com propriedade mecâ-
nica e longevidade satisfatórias exigem que o 
produto da intensidade de luz e do tempo de ex-
posição para garantir uma boa polimerização, 
sendo conhecido como: 

(A) Energia de polimerização. 
(B) Método de fotoativação. 
(C) Ponto gel.  
(D) Comprimento de onda. 

38. As resinas compostas diretas em dentes posteri o-
res são indicações adequadas do emprego de:  

(A) Restaurações de lesões cariosas de superf í-
cies l ivres e restaurações de lesões oclusais  
amplas com envolvimento de, no máximo, 
duas cúspides. 

(B) Restabelecimento de contato interproximal 
em dentes com diastemas e restauração de 
dentes fraturados. 

(C) Restaurações de desgastes dentais causados 
por parafunção e substi tuição de restaura-
ções deficientes de amálgama.  

(D) Restaurações oclusais o dente antagonista 
portador de restauração cerâmica e restaura-
ções de lesões de cárie em superfícies pro-
ximais. 

39. Um acidente durante um preparo cavitário levou a 
exposição pulpar, de mínima amplitude, com o 
dente sob isolamento absoluto, sem contamina-
ção, l ivre de cárie, sendo possível restaurar com 
resina composta pela técnica direta, qual a abo r-
dagem conservadora mais adequada ao tecido 
pulpar?  

(A) Pulpotomia.  
(B) Capeamento pulpar.  
(C) Hemostasia e hibridização direta do comple-

xo dentino-pulpar com sistema adesivo.  
(D) Não há possibil idade de tratamento conser-

vador da polpa. 

40. O desgaste dental são lesões não cariosas devido 
a perda de estrutura dental sem envolvimento 
bacteriano. Uma lesão de aspecto arredondado, 
raso, amplo e de bordas indefinidas, ocasionada 
pela ação de ácidos não bacterianos provenientes 
de alimentos, bebidas, medicamentos, ou do pró-
prio organismo, refere-se à: 

(A) Erosão. 
(B) Bruxismo. 
(C) Abscesso periodontal .  
(D) Gengivite. 

41. O cimento de ionômero de vidro amplamente uti l i-
zado na Clínica Odontopediátrica é, genericamen-
te, fornecido na forma de pós com várias tonal i-
dades, compostos de vidro de sil icato de 
alumínio, e líquido, representado por solução 
aquosa de:  

(A) Ácido fosfórico.  
(B) Fluoreto de cálcio.  
(C) Ácido poliacríl ico ou polimaleico .  

(D) Ácido itacônico. 

42. Em pacientes com fissuras labiopalatinas é notó-
ria uma maior ocorrência de anomalias dentárias, 
nos dentes adjacentes à fenda alveolar. As fissu-
ras labiopalatais são determinadas por fatores 
genéticos e ambientais. Assinale a alternativa que 
apresenta três possíveis agentes teratogênicos 
discutidos na l i teratura:  

(A) Síndrome de Apert, otite e deficiência nutr i-
cional. 

(B) Alcoolismo, drogas anticonvulsivas e Sín-
drome de Apert.  

(C) Síndrome de Crouzon, radiação ionizante e 
fumo. 

(D) Deficiência nutr icional, radiação ionizante e 
toxoplasmose. 

43. Os analgésicos não opioides são indicados para 
dor de pequena e média intensidade. Em relação 
a esses analgésicos, marque a alternativa correta . 

(A) Nas gestantes o analgésico é a dipirona, pois 
não ultrapassa a barreira placentária.  

(B) O paracetamol é contraindicado para diabét i-
cos, pois altas doses podem baixar a glice-
mia e doses reduzidas podem ter efeito con-
trário.  

(C) Pacientes com problemas hepáticos devem 
fazer uso de ácido aceti lsalicíl ico (AAS) com 
a devida cautela, pois quando empregado de 
forma crônica, pode causar problemas he-
morrágicos. 

(D) O paracetamol pode causar náuseas e pro-
longar o tempo de protrombina.  

44. Paciente do sexo masculino, 62 anos, acostumado 
a realizar procedimento odontológico, logo após 
ser anestesiado, apresentou tontura, mal -estar, 
sudorese, formigamento nas pontas dos dedos e 
visão turva. Ao tomar o pulso, o cirurgião dentista 
constatou aumento da frequência cardíaca. O pa-
ciente apresenta, provavelmente, um quadro de  

(A) Síncope extrapiramidal.  
(B) Choque anafi lático.  
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(C) Crise hipertensiva.  
(D) Síncope vasovagal .  

45. Os pacientes da Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) com infecções bacterianas, fúngicas e vir ó-
ticas de origem bucal devem ser diagnosticadas e 
tratadas precocemente, pois o envolvimento si s-
têmico frequentemente é fatal. Sobre o tratamento 
das infecções bucais nesses pacientes imu-
nocomprometidos, assinale a alternativa  incorre-
ta:  

(A) As manifestações do herpes zoster podem 
ser bastante graves, pois o vírus pode se 
propagar, causando pneumonia e hepatite.  

(B) A candidíase é uma das causas mais fre-
quentes de infecção hospitalar.  

(C) O tratamento da candidíase deve ser sistêm i-
co, pois o tratamento tópico é pouco efetivo.  

(D) O tratamento de lesões herpéticas deve ser 
realizado com antiviral sistêmico, pois as t e-
rapias tópicas são pouco efetivas.  

46. Na prática odontológica o atendimento a indiv í-
duos portadores de doenças infectocontagiosas é 
comum e nem todos atendimentos são garantidos 
da pela saúde do paciente por isso as boas prát i-
cas de biossegurança devem ser seguidas. Acerca 
das doenças ocupacionais, marque a alternativa 
correta:  

(A) A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(AIDS) é uma doença bacteriana com alto 
risco de contaminação na prática odontológ i-
ca. 

(B) A sífi l is é uma doença virótica que pode ser 
transmitida nas fases primária e secundária.  

(C) A hepatite C apresenta al to risco de contam i-
nação na prática odontológica.  

(D) O herpes simples é uma doença pouco fre-
quente e pode ser transmitida por contamina-
ção direta, por lesões ou objetos contamina-
dos pelo vírus.  

47. Na odontogeriatria estuda como o processo de 
envelhecimento humano provoca alterações aná-
tomo-fisiológicas nas estruturas bucais que po-
dem influir no tratamento endodôntico. Em relação 
à terapia endodôntica em dentes permanentes de 
idosos, é correto afi rmar que 

(A) Deve-se optar pela exodontia dos dentes com 
comprometimento endodôntico. 

(B) Para a execução do tratamento endodôntico, 
menor tempo é requerido. 

(C) O tratamento endodôntico deve ser realizado, 
mas com várias alterações na sequência téc-
nica. 

(D) A diminuição da câmara pulpar e o estreita-
mento do canal radicular dificultam o trata-
mento endodôntico. 

48. No controle de infecção durante o atendimento 
odontológico, são necessárias medidas de bios-
segurança além da NR32. O conjunto de meios 
adotados para impedir a contaminação de micro-
organismos numa determinada área pode ser de-
finido como: 

(A) Antissepsia. 
(B) Assepsia. 
(C) Descontaminação. 
(D) Esteri l ização. 

49. Um paciente com 48 anos do sexo masculino, 
apresenta biprotrusão, classe II subdivisão es-
querda, ausência do dente 36. A radiografia pano-
râmica mostra que os elementos dentais 21 e 22 
estão com tratamento endodôntico satisfatório e 
ausência dos elementos 18, 28 e 48. O traçado 
cefalométrico evidenciou uma discrepância ante-
roposterior com ângulo ANB de 9°. Qual o plano 
de tratamento adequado para este caso?  

(A) Exodontia dos 3 pré-molares para corrigir a 
biprotrusão. 

(B) Exodontia de 4 pré-molares para corrigir a 
biprotrusão.  

(C) Recuperação de espaço na área do elemento 
perdido e reabil i tação com implante osseoin-
tegrado.  

(D) Alinhamento e nivelamento, pois os elemen-
tos 21 e 22 não suporta retração anteropos-
terior do tratamento endodôntico.  

50. Paciente com 55 anos de idade, compareceu à 
clínica de urgência e emergência em estomatol o-
gia com queixa principal de „bolinha na bochecha‟. 
Relatou que percebeu a lesão há seis meses, ten-
do aumentado pouco de tamanho e sem apresen-
tar dor. Ao exame físico intrabucal observou -se 
um nódulo de 2 cm de diâmetro, localizado na 
mucosa jugal esquerda, de cor rósea, com limites 
definidos, base séssil, f ibroelástica à palpação e  
com superfície l isa.” O diagnóstico realizado pelo 
dentista foi de 

(A) Fibroma e l ipoma.  
(B) Sífi l is e tuberculose.  
(C) Granuloma piogênico e granuloma periférico 

de células gigantes.  
(D) Histoplasmose e paracoccidioidomicose.  

 



 

 

 


