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50 questões
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Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

10 questões

Texto
Uma pesquisa em 27 países mostrou que a biblioteca
familiar se correlaciona mais com bons resultados
na educação do que a própria escolaridade dos pais.
Uma biblioteca de 500 livros se associa a acréscimos
de escolaridade que vão de 3 a 7 anos. Segundo os
autores, “uma casa onde os livros são valorizados
fornece às crianças ferramentas que são diretamente
úteis no aprendizado escolar.” E tem mais, leitores mais
assíduos visitam mais museus, fotografam mais e, surpresa, praticam mais esportes.
Claudio de Moura Castro, in Veja, 11 jan. 2012, p. 20.

(20 questões)
2. Observe este fragmento:
“E tem mais, leitores mais assíduos visitam mais
museus, fotografam mais e, surpresa, praticam mais
esportes.”
Assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.
e.

1. Assinale a alternativa correta, em relação ao texto.

) Em “leitores mais assíduos” o sentido da palavra sublinhada equivale ao de cuidadosos.
( ) A expressão “E tem mais” é essencial à compreensão da frase em que se encontra.
( ) A palavra surpresa encontra-se entre vírgulas
por ser um aposto.
( ) Em “e, surpresa, praticam mais esportes” há
uma oração coordenada conclusiva.
( X ) Em “E tem mais,” a vírgula pode ser substituída
por dois pontos, sem prejuízo para o sentido
da frase.

No que diz respeito à educação:
a. ( ) a escolaridade dos pais não influencia no
desempenho escolar dos filhos.
b. ( ) para crianças de 3 a 7 anos a escolaridade está
associada a bons livros.
c. ( X ) mais que a escolaridade paterna, o que
influencia positivamente é a existência de
uma biblioteca familiar.
d. ( ) está comprovado que alunos sem uma biblioteca familiar não têm condições de obter bons
resultados escolares.
e. ( ) segundo pesquisa realizada em 27 países,
uma biblioteca familiar deve ter, no mínimo,
500 livros.

3. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) A regra de acentuação de própria se aplica a
assíduos.
b. ( ) O acento gráfico das palavras são e úteis obedece à mesma regra gramatical.
c. ( ) Em “se correlaciona” a palavra sublinhada
implica ideia de condição.
d. ( ) Em “no aprendizado escolar” há ideia de lugar
físico.
e. ( ) Passando para o plural o substantivo pais,
(“escolaridade dos pais”) ele receberá acento
gráfico como países (“em 27 países”).

Página 3

Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE)

4. Observe as afirmações abaixo, em relação à existência ou não do acento indicador de crase.
1. Em “a própria escolaridade dos pais” o a não
recebeu acento pois é apenas artigo definido.
2. Em “se associa a acréscimos de escolaridade”
se acréscimos estivesse no singular haveria
acento.
3. Em “que vão de 3 a 7 anos” o a não recebeu
acento pois é apenas preposição.
4. Em “Das 3 às 7 horas visitaremos o museu” o
às recebeu acento porque ocorreu contração
da preposição a com o artigo definido a.
5. Em “fornece às crianças” o acento de crase
permaneceria, se fosse escrito “a crianças”.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

5. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) V. Sa espera que lhe apresentemos as instalações deste departamento?
b. ( ) Por que você não procura a biblioteca que te
falei?
c. ( ) Em “mostrou que a biblioteca escolar” a forma
verbal indica ação remota no passado.
d. ( ) Em “onde os livros são valorizados” a forma
verbal indica ação continuada, no passado.
e. ( ) Em “visitam mais museus”, substituindo-se a
palavra sublinhada por um pronome, obtém-se
visitam-lhes mais.

6. Assinale a alternativa correta, quanto à regência.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Moro à rua central da cidade.
Aspiro à aprovação neste concurso.
Prefiro uma vida calma do que muita agitação.
Assisti o filme na TV com meus amigos.
Não gostei do jogo que assisti na TV.
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7. Os vícios de linguagem ocorrem quando um falante
emprega construções que não respeitam as normas da
língua padrão (e ele o faz por desconhecê-las ou não
se preocupar com elas).
Assinale a alternativa com a frase que não apresenta
vício de linguagem.
a. (
b.
c.
d.
e.

) A pesquisa sobre educação trouxe uma surpresa inesperada para os pais.
( ) Todos são unânimes ao afirmar que a boa
leitura é importante veículo de educação.
( ) Precisamos encarar de frente o problema da
má educação no país.
( X ) Já faz quarenta anos que nos preocupamos
com a educação brasileira.
( ) É nos pequenos detalhes que se verifica a
causa do sucesso dos bons estudantes.

8. Parônimos são palavras semelhantes na pronúncia
e na grafia, mas com sentidos diferentes.
Assinale a alternativa correta, quanto ao emprego
do(s) parônimo(s).
) Desejo retificar meu apoio à reciclagem de
lixo.
( ) O iminente juiz está eminente a ser
desembargador.
( ) O ladrão foi preso em fragrante, ao chegar a
sua casa.
( ) Comprimentarei meu colega, se ele for aprovado neste concurso.
( X ) Porque a leitura dos contos fluiu, Ivo frui cada
página do livro.

a. (
b.
c.
d.
e.

9. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.
a. ( X ) Há menos candidatas do que eu esperava.
b. ( ) Dizes que não entreguei-te uma cópia do
novo guia de trânsito?
c. ( ) Nesta sala a turma, silenciosa, respondem as
questões da prova.
d. ( ) Se meus amigos proporem uma viagem, aceitarei ir junto.
e. ( ) Para Carlos, praia, sol ou chuva, calor, tudo
sempre lhe agradam.
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10. Assinale a alternativa correta, em relação aos
requisitos de uma redação oficial.
a. ( ) Nas comunicações oficiais é facultativo o
emprego de pronomes de tratamento.
b. ( ) Não é obrigatório o uso de linguagem culta
nos atos e expedientes oficiais, a fim de que
qualquer pessoa possa entendê-los.
c. ( ) Se a autoridade a quem é dirigido um documento oficial for amiga de quem assina o
documento, admitem-se expressões de afetividade (Querido amigo, por exemplo).
d. ( ) Em correspondência dirigida a autoridades
tratadas por Vossa Excelência é obrigatório o
tratamento DD (Digníssimo), para lembrar a
dignidade do cargo que elas ocupam.
e. ( X ) Nas comunicações oficiais empregam-se
dois tipos de fechos: Respeitosamente, para
autoridades superiores e para o Presidente
da República, e Atenciosamente, para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia
inferior.

Estudos Sociais

5 questões

11. Em relação à Independência do Brasil, analise as
afirmativas abaixo:
1. A independência não foi imediatamente
aceita por todos os grupos políticos organizados no Brasil;
2. A emancipação brasileira só foi reconhecida
por parte de Portugal em 1825, mediante
pagamento de indenização;
3. O primeiro país a reconhecer a independência
do Brasil foi a Inglaterra;
4. O regime que vigorou no pós-independência
foi o de monarquia constitucional.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

12. O Brasil historicamente vem se posicionando
como um dos líderes políticos no âmbito regional e
internacional com destaque para o cenário latino-americano. Por possuir proporções continentais, é
favorecido em sua geopolítica fazendo fronteira, na
região centro-oeste, com os países:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Peru e Bolívia.
Equador e Peru.
Bolívia e Paraguai.
Chile e Argentina.
Colômbia e Venezuela.

13. Presidente que sancionou a Lei de Anistia, tornando possível a volta dos exilados políticos e a
libertação de acusados de crimes políticos durante o
período militar (1964-1985).
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

José Sarney
Itamar Franco
Tancredo Neves
João Baptista Figueredo
Fernando Henrique Cardoso

14. Ao longo do ano de 2011, algumas instabilidades
financeiras assolaram o sistema econômico internacional, com destaque para a crise grega.
Aponte o principal problema enfrentado pela economia da Grécia:
a. ( ) Desvalorização cambial do dracma.
b. ( ) Aumento do nível emprego formal e informal.
c. ( X ) Elevado grau de endividamento do governo e
do setor privado.
d. ( ) Aumento de impostos de importação sobre
produtos industrializados.
e. ( ) Embargo econômico por parte dos Estados e
Unidos e Rússia.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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15. O Haiti, país mais pobre das Américas, foi vítima,
em janeiro de 2010, de um terremoto que matou
milhares de pessoas, além de deixar a capital Porto
Príncipe destruída e a economia local paralisada, agravando ainda mais os problemas sociais do país.

17. Identifique as afirmativas que definem corretamente o Desfragmentador de Disco no Windows 7:
1. Reorganiza dados fragmentados para que o
disco rígido trabalhe de forma mais eficiente.
2. Gerencia os diferentes serviços que são executados em segundo plano.
3. Os passos parar abrir o Desfragmentador de
Disco é: clique no botão iniciar
, em Todos
os Programas, em Acessórios, em Ferramentas
do Sistema e, depois, em Desfragmentador de
Disco.

O Brasil foi um dos diversos países que enviou ajuda
humanitária em decorrência do desastre, mas vale lembrar, no entanto, que a atuação junto ao Haiti já vem de
tempos anteriores ao terremoto, e se destaca pelo(a):
a. ( X ) liderança da força de paz organizada pelas
Nações Unidas, através do envio de militares
ao país.
b. ( ) acordo comercial para importação de produtos agrícolas e maquinofaturados isentos de
imposto de importação.
c. ( ) envio de verbas para combater a fome através
da implementação do programa “Fome Zero
Haiti”.
d. ( ) criação de centros de ensino profissionalizantes que atenderão estudantes do ensino fundamental e médio na capital Porto Príncipe.
e. ( ) liberação anual de 200 mil vistos de trabalho
para famílias com baixa renda emigrarem para
o Brasil.

Noções de Informática

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

18. Analise a figura abaixo:

5 questões

16. Considere a figura abaixo retirada de uma planilha do Microsoft Excel 2010:

Assinale a alternativa que corresponde corretamente
todas as opções exibidas para Proteger Documento
no Windows Word 2010:
a. (
b. (

Assinale a alternativa que indica corretamente a fórmula aplicada nas células B6:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

=SOMA(B2;B4)
=PGTO(B4;B3;-B2;0)
=SUBTOTAL(4;B2;B3;B4)
=PRODUTO(B6;B3)
=PROB(B2;B3;B4)
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É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

) Marcar como Final; Criptografar com Senha.
) Inspecionar Documento; Verificar
Acessibilidade; Verificar Compatibilidade.
c. ( ) Restringir Permissão por Pessoas; Criptografar
com Senha.
d. ( ) Restringir Edição; Adicionar uma Assinatura
Digital.
e. ( X ) Marcar como Final; Criptografar com Senha;
Restringir Edição; Restringir Permissão por
Pessoas; Adicionar uma Assinatura Digital.

Governo do Estado de Santa Catarina

19. Os atalhos de teclado são combinações de duas
ou mais teclas que, quando pressionadas, podem ser
usadas para executar uma tarefa que normalmente
exigiria um mouse ou um dispositivo apontador.
Assinale a alternativa que indica a combinação de
teclas correta para abrir o Windows Mobility Center, no
Windows 7.
a. ( ) Teclas

+ L

b. ( X ) Teclas

+ X

c. ( ) Teclas

+ E

d. ( ) Teclas

+ R

e. ( ) Teclas

+ G

20. Considere a figura abaixo retirada de uma planilha do Microsoft Excel 2010:

Assinale a alternativa que indica corretamente o
Minigráfico aplicado nas células D2, D3 e D4:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Minigráfico de Coluna.
Minigráfico de Área.
Minigráfico de Barra.
Minigráfico de Linha.
Minigráfico de Ganhos / Perdas.
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Conhecimentos Específicos
21. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado de Santa Catarina, o deslocamento
motivado de cargo de provimento efetivo, ocupado
ou vago no âmbito do quadro de pessoal, para outro
órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central de pessoal, chama-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Distribuição.
Readaptação.
Recondução.
Redistribuição.
Reintegração.

22. Conforme o disposto na “Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência”, aprovada pelo
Decreto Legislativo no 186, de 2008, os Estados Partes
tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas
com deficiência sua “mobilidade pessoal” com a
máxima independência possível.
Dentre as medidas asseguradas pela Convenção não
se inclui:
a. ( X ) Implementar políticas públicas voltadas à
criação e ao desenvolvimento de tecnologias
assistivas.
b. ( ) Facilitar a mobilidade pessoal das pessoas
com deficiência, na forma e no momento em
que elas quiserem, e a custo acessível.
c. ( ) Facilitar às pessoas com deficiência o acesso
a tecnologias assistivas, dispositivos e ajudas
técnicas de qualidade, e formas de assistência
humana ou animal e de mediadores, inclusive
tornando-os disponíveis a custo acessível.
d. ( ) Propiciar às pessoas com deficiência e ao pessoal especializado uma capacitação em técnicas de mobilidade.
e. ( ) Incentivar entidades que produzem ajudas
técnicas de mobilidade, dispositivos e tecnologias assistivas a levarem em conta todos os
aspectos relativos à mobilidade de pessoas
com deficiência.
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(30 questões)

23. Com fundamento na Lei no 6.745, de 28 de dezembro de 1985, que estabelece o Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, a demissão
qualificada incompatibiliza o ex-funcionário com o exercício de cargo ou emprego público pelo período de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

2 a 4 anos.
3 a 8 anos.
3 a 10 anos.
5 a 8 anos.
5 a 10 anos.

24. De acordo com a “Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência”, aprovada pelo Decreto
Legislativo no 186/2008, será estabelecido um “Comitê”
para desempenhar as funções definidas.
O Comitê será constituído, quando da entrada em
vigor da presente Convenção, de       
peritos e, quando a Convenção alcançar sessenta ratificações ou adesões, o Comitê será acrescido
em        membros.
Assinale a alternativa que preenche correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

quinze ; cinco
doze ; seis
dez ; oito
oito ; dez
seis ; doze
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25. Assinale a alternativa que não descreve um dos
princípios da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

A não-discriminação.
A igualdade de oportunidade.
A independência das pessoas.
A igualdade entre o homem e a mulher.
A garantia de escolas especiais para crianças
com deficiência.

26. No Brasil reconhece-se que “as pessoas com
deficiência têm o direito de gozar do estado de saúde
mais elevado possível, sem discriminação baseada na
deficiência”.
Assim, o país deve, legalmente:
a. ( ) Criar seguros privados de saúde específicos
para pessoas com deficiência.
b. ( ) Organizar seguros de vida categorizados por
deficiência.
c. ( ) Estruturar rede paralela ao SUS de serviços de
saúde, porém com a mesma qualidade.
d. ( X ) Oferecer às pessoas com deficiência serviços
de saúde o mais próximo possível de suas
comunidades.
e. ( ) Criar dois centros de excelência em saúde
para pessoas com deficiência por município,
exceto na zona rural.

27. Quanto à anatomia radiográfica da maxila em
radiografias periapicais, assinale a alternativa que
representa o reparo anatômico que é visualizado
como uma imagem radiopaca de contornos nítidos,
forma triangular, com base inferior e vértice supero-anterior geralmente superposto à tuberosidade da
maxila em posições diversas, às vezes chegando a prejudicar a interpretação radiográfica, principalmente
do terceiro molar superior.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

28. Os Estados Partes da Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo
Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de
março de 2007, se comprometem a:

Fosseta Mirtiforme
Hámulo Pterigóideo
Processo Coronoide da Mandíbula
Processo Zigomático da Maxila
Sutura Intermaxilar

1. Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada em deficiência
por parte de empresas privadas.
2. Abster-se de participar em qualquer ato ou
prática incompatível com a Convenção.
3. Propiciar informação acessível para as pessoas
com deficiência a respeito de ajudas técnicas
para locomoção, dispositivos e tecnologias
assistivas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

29. Assinale a alternativa que descreve uma medida
que o Brasil deve assegurar, legalmente, às pessoas
com deficiência:
a. ( X ) Dotar edifícios de uso público de sinalização
em braile.
b. ( ) Garantir centros de lazer específicos e exclusivos para pessoas com deficiência.
c. ( ) Promover a disseminação de tecnologias de
informação acessíveis a pessoas com deficiência, sem considerar o preço final.
d. ( ) Dar liberdade à autorregulação da iniciativa
privada quanto às políticas direcionadas às
pessoas com deficiência, sem interferência do
Estado.
e. ( ) Criar redes de atenção psicossocial voltadas a
crianças menores de 3 anos com deficiência
em todos os municípios com mais de 100.000
habitantes.
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30. Analise o texto abaixo que define pessoas com
deficiência, segundo a Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo
Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de
março de 2007:
“Pessoas com deficiência são aquelas que têm
impedimentos de longo prazo de natureza física,
         , intelectual ou          ,
os quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em          de condições com as demais
pessoas”.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

32. Assinale a alternativa incorreta sobre o uso de
selantes na área odontológica.
a. ( X ) A aplicação de selantes não é sensível à manipulação do material e à contaminação salivar.
b. ( ) O isolamento é um passo crucial na utilização
dos selantes.
c. ( ) Os selantes devem ser avaliados regularmente
depois de aplicados.
d. ( ) A técnica de aplicação de selantes é tida como
simples e direta.
e. ( ) A seleção dos dentes para aplicação de selantes depende antes da atividade de cárie do
paciente do que das condições de um dente
individualmente.

33. Analise os fatores de risco do paciente abaixo:

mental ; social ; comunhão
mental ; sensorial ; igualdades
comportamental ; social ; igualdades
motora ; psicológica ; comunhão
sensorial ; motora ; igualdades

31. Assinale a alternativa correta sobre a eficácia do
flúor sistêmico na prevenção de cárie dentária.
a. ( ) Atualmente não há evidência científica de que
essa forma de administrar flúor seja eficaz.
b. ( ) Ele apenas produz efeito quando ingerido por
gestantes a fim de agir na formação dos dentes da criança.
c. ( ) O seu baixo custo-benefício financeiro
contraindica seu uso em larga escala
populacional.
d. ( X ) Ele produz efeito preventivo nos adultos e
idosos, independentemente da faixa etária da
pessoa exposta, inclusive entre aqueles com
50 anos de idade ou mais.
e. ( ) Apesar de eficaz, o risco de fluorose é muito
elevado e a exposição a flúor sistêmico é, atualmente, indicada apenas a grupos de alto
risco de cárie.
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1. Experiência prévia de cárie.
2. Uso de serviços odontológicos.
3. História médica, como presença de
xerostomia.
Assinale a alternativa que indica todos os fatores
que devem ser considerados na avaliação do uso de
selantes.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas o fator 1.
Apenas os fatores 1 e 2.
Apenas os fatores 1 e 3.
Apenas os fatores 2 e 3.
Os fatores 1, 2 e 3.

34. Assinale a alternativa que não descreve uma
vantagem dos bochechos com flúor na prevenção de
cárie dentária.
a. ( ) Apresentam custo reduzido.
b. ( ) Podem ser aplicados por pessoal leigo.
c. ( X ) Dispensam a exposição a outros meios de disseminação de flúor, seja tópico ou sistêmico.
d. ( ) Podem ser aplicados fora do ambiente clínico.
e. ( ) Não há necessidade de profilaxia prévia.
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35. Assinale a alternativa correta sobre o dentifrício
fluoretado:
a. ( ) A partir de 100 ppm de flúor, o dentifrício é
considerado terapêutico.
b. ( ) Crianças menores de dois anos jamais devem
ser expostas a dentifrício fluoretado.
c. ( ) A única espécie fluoretada realmente eficaz
no combate à cárie dentária é monofluorfosfato acidulado.
d. ( X ) O método de lavagem da boca após a escovação dentária com dentifrício fluoretado
influencia na sua eficácia.
e. ( ) No Brasil, a maior parte dos dentifrícios
comercializados não contém flúor, a fim de se
evitar a crescente prevalência de fluorose no
público infantil.

36. Dos valores abaixo, qual se aproxima mais de um
ótimo nível de flúor na água em Santa Catarina?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

0,1 ppm
1,0 ppm
10 ppm
100 ppm
1.000 ppm

37. Analise o texto abaixo:
“Um ótimo sistema de liberação de flúor deve ser um
que propicie          quantidades de flúor
durante todo o dia, para que          níveis
e consistentes de flúor sejam mantidos na placa com a
requisição de          esforço individual”.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

altas ; altos ; muito
altas ; altos ; nenhum
altas ; pequenos ; muito
pequenas ; altos ; pouco
pequenas ; baixos ; pouco

38. O gel de flúor fosfato acidulado para uso odontológico e com eficácia na prevenção de cárie dentária é
comercializado na concentração de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

0,1% de fluoreto de sódio.
1,23% de fluoreto de sódio.
1,23% de ácido ortofosfórico.
10,2% de fluoreto de sódio.
18,4% de ácido ortofosfórico.

39. Assinale a alternativa que indica o método radiográfico que é indicado para reduzir ou eliminar a
superposição radiográfica dos terceiros molares sobre
os segundos molares inferiores.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Método de Lowet
Método de Parma
Método de Simpson
Método de Mataldi-Scherbel
Método de Harndt e Weyers

40. Um paciente do sexo masculino, 39 anos de idade,
leucoderma e fumante, apresentou-se na Unidade de
Saúde para a realização de uma restauração dentária.
Entretanto, durante o exame clínico o cirurgião-dentista observou a presença de um crescimento tecidual
de coloração rósea, exofítico, inserido no freio lingual,
que apresentava projeções papilares e assemelhando-se a uma couve-flor.
O mais provável diagnóstico desta lesão é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Papiloma.
Molusco Contagioso.
Estomatite Nicotínica.
Xantoma Verruciforme.
Condiloma Acuminado.

41. Assinale a alternativa que representa o tumor
benigno mais comum de glândulas salivares:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Rânula
Mucocele
Tumor de Warthin
Adenoma Pleomórfico
Carcinoma das Células Acinares
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42. Uma paciente do sexo feminino e com 32 anos de
idade apresentou-se ao ambulatório odontológico da
Unidade de Saúde queixando-se do abalamento dos
dentes 46 e 47. Também relatou aumento de volume
doloroso relacionado a esta região. Os referidos dentes estavam hígidos e a sondagem periodontal não
revelou sangramento ou presença de bolsas periodontais, sendo realizada uma radiografia periapical e uma
oclusal da região. A radiografia periapical da área mostrou um alargamento simétrico do espaço periodontal
em torno dos dentes 46 e 47 e a radiografia oclusal
revelou uma imagem de “raios de sol” com destruição
da cortical óssea vestibular.

45. Dentes de Hutchinson e dentes de Moon ou
Fournier são manifestações clínicas da:

Assinale a alternativa que indica o diagnóstico mais
provável.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Osteossarcoma
Condrossarcoma
Osteólise Maciça
Sarcoma de Ewing
Displasia Óssea Difusa

43. A palpação dos gânglios cervicais e da face deve
ser uma prática rotineira no exame clínico do paciente.
Assinale a alternativa que indica uma característica
inflamatória ganglionar.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Superfície rugosa
Consistência pétrea
Dolorido à palpação
Contorno não definido
Aderência a planos profundos

44. Assinale a forma clínica da candidíase que se
caracteriza por apresentar placas esbranquiçadas cremosas facilmente removidas por raspagem feita com
gaze, espátula ou abaixador de língua.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Atrófica
Eritematosa
Hipertrófica
Hiperplásica
Pseudomembranosa
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Sífilis adquirida tardia.
Sífilis congênita tardia.
Sífilis congênita recente.
Sífilis adquirida recente.
Sífilis adquirida latente.

46. Segundo Ottoni e Magalhães, é um contraindicação da realização do procedimento de gengivectomia:
(X)
( )
( )
( )
( )

bolsa infraóssea.
aumento de altura coronal.
hiperplasia medicamentosa.
correção da arquitetura gengival.
correção da assimetria gengival.

47. Assinale a alternativa que melhor representa uma
desvantagem das cirurgias ósseas ressectivas em
periodontia.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

e. (

Dificulta a higiene oral dos dentes restaurados.
Dificulta os procedimentos de moldagem.
Alteração da proporção da raiz/coroa.
Aumento da retenção clínica final para colocação de coroas protéticas.
) Pior visualização dos bordos do preparo
protético.

48. Assinale a alternativa que indica uma pinça de
tecido larga e com a extremidade arredondada, sendo
mais utilizada em cirurgia oral para retirar dentes que
tenham sido elevados dos alvéolos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Allis
Russa
Adson
Stilies
Universitária
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49. Assinale a alternativa que melhor representa uma
indicação para a técnica de extração dentária fechada.
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

Dentes com hipercementose.
Dentes com acentuada dilaceração.
Dentes com raízes amplamente divergentes.
Dentes de pacientes com osso cortical vestibular espesso e denso.
e. ( X ) Dentes uniradiculares com doença
periodontal.

50. De acordo com Peterson, assinale a alternativa
que melhor representa uma contraindicação para a
remoção de dentes impactados.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Idade Avançada.
Prevenção de Cárie Dentária.
Prevenção de Doença Periodontal.
Prevenção de Reabsorção Radicular.
Prevenção de Cistos e Tumores
Odontogênicos.
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