19/06/2005

Vestibular CESAMA 2005/2

1

05/02/2006

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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

PORTUGUÊS

03. Pela leitura do texto, pode-se depreender que o objetivo
principal do autor foi

Queimando a língua (Lourenço Diaféria)

A) criticar o descaso do usuário de língua portuguesa com o
seu idioma.

Há quem sugira multar, pecuniariamente, os autores de
erros da língua portuguesa que os exponham publicamente
em faixas, placas e avisos em ruas e edifícios da cidade.
Numa cidade de Minas Gerais, consta, a idéia já foi
transformada em lei municipal e até agora, ao que eu saiba,
ninguém alegou que o dispositivo seja inconstitucional. Uma
lei com esse caráter pode parecer, à primeira vista, mais um
recurso para enfiar a mão no bolso do contribuinte. Mas,
sejamos sinceros, a quantidade de erros e barbaridades que
povoam os avisos públicos merece que sejam chamados à
atenção seus autores. O problema é como e a quem atribuir a
fiscalização dos disparates cometidos nas centenas de
mensagens escritas e exibidas sem o menor pudor, aos olhos
do público. Qualquer pizzaria de esquina ostenta em sua
fachada: “Entrega à domicílio”. Assim mesmo, com uma crase
completamente fora de lugar e de hora. Ora, quem vai
comprar uma redonda de mussarela ou de calabresa não está
nem aí se a entrega é “à domicílio”, ou “em domicílio”, como é
certo. O que o freguês quer é a pizza caprichada e quentinha.
Quem tem de quebrar a cabeça são os professores de
Português. Mas é um contra-senso fechar os olhos, tolerar
aberrações e desfeitas ao idioma e, ao mesmo tempo, se
exigir, nos exames vestibulares, que os estudantes saibam
interpretar textos de autores da língua nacional. Outra coisa:
se um Fulano erra na ortografia ou numa expressão idiomática
inglesa, é ignorante. Mas se tropica e escorrega na língua
portuguesa, passa batido. Tudo lhe é perdoado.
Quem faz placas, faixas e cartazes tem obrigação de
cuidar da correção do idioma em seus trabalhos. Faz parte da
qualidade de seus serviços. Não se pode esquecer que a
língua portuguesa é caborteira, cheia de armadilhas. E errar é
humano, não é mesmo? Tudo bem. Mas uma leizinha poderia
botar os pingos nos is e cortar os tês. Não é o caso de sair
multando a torto e a direito, à menor vírgula mal colocada.
Haveria, sim, uma admoestação.

B) defender a necessidade de uma lei para punir os infratores
das normas da língua portuguesa.
C) mostrar que o falante de língua portuguesa tem a obrigação
de corrigir o idioma em seus trabalhos.
D) sugerir que é preciso haver uma advertência àqueles que
infringem as normas do vernáculo publicamente.
E)

esclarecer o leitor de que uma lei para multar os infratores
das normas da língua portuguesa é uma forma de extorquir
o cidadão.

04. Sobre o emprego de recursos de coesão no texto, considere
as assertivas seguintes.
I.

O pronome esse em “Uma lei com esse caráter” (linhas
6-7) remete à idéia de multar os que incidem em erros
de língua portuguesa.

II.

O conetivo mas (linha 8) expressa a concordância do
autor com a idéia de criação da lei para multar os que
incidem em erros de língua portuguesa.

III. O conetivo mas (linha 8) expressa a discordância do
autor com relação à idéia de que a multa aos infratores
das normas da língua portuguesa é uma forma de tirar
dinheiro do contribuinte.
IV. O conetivo ora (linha 16) remete ao leitor do texto.
V.

O conetivo ora (linha 16) retoma o conteúdo que vinha
sendo expresso no texto.

Quais assertivas são corretas?
A) II, III e V.
B) I, II e IV.

As questões de 01 a 04 correspondem à compreensão
do texto dado. Assinale a alternativa correta.

C) II e IV.
D) I e IV.
E)

01. Um dos recursos da argumentação é a utilização da
linguagem figurada. Leia as expressões a seguir e
identifique aquela em que não há o emprego dessa
linguagem.

05. Dadas as afirmações,

A) “aos olhos do público” (linhas 13-14)
B) “Queimando a língua” (título)
C) “enfiar a mão no bolso do contribuinte” (linha 8)

I.

Deve-se colocar o trema sobre o u dos grupos gue e gui
das seguintes palavras: averigüe e lingüística.

II.

As palavras magôo, atraiçôo
corretamente acentuadas.

V.
02. Em “comprar uma redonda de mussarela” (linha 17), tem-se

B) metáfora.
C) catacrese.
D) antonomásia.
E)

sinédoque.
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abençôe

estão

IV. As palavras apóio e estréia são acentuadas porque são
paroxítonas terminadas em ditongo crescente.

“Mas se tropica e escorrega na língua portuguesa” (linhas
26-27)

A) ironia.

e

III. Em “Você não sabe por quê ele não veio.”, a palavra
quê está corretamente acentuada.

D) “quebrar a cabeça” (linha 20)
E)

I, II e V.

Em “Se ele ver que faliu, aceitará a ajuda que vier, os
verbos em itálico estão corretamente grafados.

verifica-se que
A) I, II e III estão certas.
B) todas estão erradas.
C) todas estão certas.
D) II, III e IV estão erradas.
E)

I, IV e V estão certas.
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06. No período “Os antigos gregos fizeram mais do que criar um
vocábulo para definir uma situação complicada ( ) eles já
ensinaram como resolvê-la.”, o sinal de pontuação que mais
se ajusta após a palavra complicada é/são
A) dois pontos.
B) reticências.
C) ponto final.
D) vírgula.
E)

travessão.

07. Associe as colunas, relacionando o sentido dos prefixos
com os vocábulos.
(1) anarquia

(

) duplicidade

(2) anfíbio

(

) metade

(3) intravenosa

(

) negação

(4) hemisfério

(

) posição inferior

(5) episcopal

(

) companhia

(6) contemporâneo

(

) posição superior

Qual a seqüência correta?
A) 2 – 4 – 1 – 3 – 6 – 5
B) 2 – 4 – 1 – 6 – 3 – 5
C) 4 – 2 – 3 – 1 – 5 – 6
D) 5 – 4 – 1 – 3 – 6 – 2
E)

2–4–6–3–6–5

08. Na construção “O que ...... após a ...... foi ...... .”, as palavras
que completam corretamente as lacunas são

11. Os períodos seguintes apresentam diferenças de
pontuação. Assinale a alternativa que corresponde ao
período de pontuação correta.
A) O desenvolvimento humano e o avanço das civilizações,
dependeram, principalmente, do progresso alcançado
numas poucas atividades – a descoberta do fogo, a
domesticação dos animais, a divisão do trabalho; mas,
acima de tudo, da evolução dos meios de receber, de
comunicar e de registrar o conhecimento e, particularmente,
do desenvolvimento da escrita fonética.
B) O desenvolvimento humano e o avanço das civilizações
dependeram, principalmente do progresso alcançado numas
poucas atividades: a descoberta do fogo, a domesticação
dos animais, a divisão do trabalho. Mas acima de tudo, da
evolução, dos meios de receber, de comunicar e de registrar
o conhecimento e, particularmente, do desenvolvimento da
escrita fonética.
C) O desenvolvimento humano e o avanço das civilizações
dependeram principalmente do progresso alcançado numas
poucas atividades – a descoberta do fogo, a domesticação
dos animais, a divisão do trabalho, mas, acima de tudo, da
evolução, dos meios de receber, de comunicar e de registrar
o conhecimento, e, particularmente do desenvolvimento da
escrita fonética.
D) O desenvolvimento humano, e o avanço das civilizações
dependeram principalmente, do progresso alcançado numas
poucas atividades: a descoberta do fogo, a domesticação
dos animais, a divisão do trabalho; mas, acima de tudo, da
evolução dos meios de receber, de comunicar e de registrar
o conhecimento e, particularmente, do desenvolvimento da
escrita fonética.
E)

A) suscedeu – cessão – indiscritível.
B) sucedeu – sessão – indiscritível.
C) sucedeu – seção – indescritível.
D) suscedeu – cessão – indescritível.
E)

O desenvolvimento humano e o avanço das civilizações
dependeram principalmente do progresso alcançado numas
poucas atividades – a descoberta do fogo, a domesticação
dos animais, a divisão do trabalho; mas, acima de tudo, da
evolução dos meios de receber, de comunicar e de registrar
o conhecimento e, particularmente, do desenvolvimento da
escrita fonética.

sucedeu – sessão – indescritível.

09. Na construção “O professor não ...... ...... a ...... que o aluno
...... .”, as palavras que completam corretamente as lacunas
são

12. Observe as construções a seguir.
I.

Entre eles e eu não existe nenhum compromisso.

II.

Assim que os vir, contar-lhes-ei sobre o acidente.

A) quis – analisar – pesquisa – realizou.

III. Cumprimentamo-lo pelo seu aniversário.

B) quis – analizar – pesquisa – realizou.

IV. Comunicamos-lhe que ele foi preso.

C) quiz – analisar – pesquisa – realizou.

V.

Poucas coisas lhe espantavam.

D) quis – analisar – pesquisa – realisou.

Quais estão corretas?

E)

A) I, II, III e IV.

quis – analisar – pesquiza – realizou.

B) II, III e IV.
10. Na palavra península, o prefixo pen- significa

C) IV e V.

A) sobre.

D) III, IV e V.

B) sob.

E)

II e III.

C) quase.
D) trás.
E)

meio.
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CONHECIMENTOS GERAIS

13. Qual a seqüência que preenche corretamente as lacunas do
período a seguir?
17.

Quase ...... de ...... que a prova ...... amanhã.
A) me esqueço – avisá-lo – se realizará

“Viçosa

B) esqueço-me – avisá-lo – se realizará

Cidadezinha do país das Alagoas

C) esqueço-me – avisar-lhe – realizar-se-á

Riacho do Meio, Vila da Assembléia...

D) me esqueço – avisar-lhe – realizar-se-á

Um padre ia dizer missa na Passagem,

E)

A passagem estava cheia

me esqueço – avisá-lo – realizar-se-á

E se disse missa ali mesmo
Na beira do Riacho,

14. Assinale a seqüência que completa corretamente as lacunas
das construções seguintes.
I.

O governo deve assistir ....... trabalhadores.

II.

Prefiro correr ....... nadar.

Riacho do Meio,
Meio de minha terra,
Viçosa!”

III. João aspira ....... posto de diretor na empresa em que
trabalha.

A quem se deve esses versos?
A) José Maria de Melo

IV. Os problemas ....... se lembravam eram graves.

B) José Pimentel de Amorim

V.

C) Théo Brandão

Visamos ....... futuro melhor.

A) os – a – o – de que – um

D) Manuel Diégues Júnior

B) aos – a – o – de que – a um

E)

C) aos – a – o – de que – um

José Aloísio Brandão Vilela

D) os – do que – ao – que – a um

18. A Vila Viçosa foi elevada à categoria de cidade através da
Lei Estadual n.º 14, de 16 de maio

E)

A) de 1888.

os – a – ao – de que – a um

B) de 1891.
15. Dadas as construções,

C) de 1887.

I.

Não creio que lhe interesse tal pormenor.

D) de 1890.

II.

Vêm vindo os funcionários.

E)

de 1892.

III. Já faz dois anos que tudo acabou.
IV. Não se encontram soluções para os problemas.
V.

Mais de um professor criticou a atitude do diretor.

verifica-se que
A) III, IV e V estão corretas.
B) II, IV e V estão corretas.

A) agreste alagoano.

C) I, II e III estão corretas.

B) sertão alagoano.

D) todas estão corretas.
E)

19. A situação geográfica da cidade de Viçosa à margem do
Paraíba, dava-lhe acesso duas importantes estradas que
foram responsáveis pela chegada de imigrantes vindos de
vários pontos da Capitania e pouco depois Província de
Alagoas: uma estrada com franca saída para o Estado de
Pernambuco e outra para o

C) sertão pernambucano.

todas estão erradas.

D) litoral alagoano.
16. Assinale a alternativa
corretamente as lacunas.

cujas

preencham

I.

Estávamos todos famintos, ...... sujos e esfarrapados.

II.

As fichas de presença devem ficar em ...... .

E)

litoral pernambucano.

20. Assinale apenas a afirmativa correta.
A) A Portaria Imperial, de 12 de novembro de 1859, criou a
primeira Agência do Correio da Vila de Assembléia.

III. As meninas ficaram ...... da mãe.

B) O primeiro nome da cidade de Viçosa foi Mata Escura.

IV. É ...... compreensão com o próximo.

C) A antiga rua ou Praça do Comércio de Viçosa, hoje se
chama rua Gurganema.

A) meio – anexas –junto – necessária
B) meios – anexo – juntas – necessário
C) meio – anexo – junto – necessária
D) meios – anexo – junto – necessário
E)

palavras

meio – anexo – junto – necessário
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D) A Portaria Imperial, de 9 de fevereiro de 1860, nomeou o Sr.
Apolinário Rebelo o primeiro agente do Correio da Vila de
Assembléia.
E)

Um engenho de açúcar serviu de berço ao povoado Riacho
do Meio, atual Viçosa.
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21. O ilustre viçosense, José Aloísio Brandão Vilela, grande
vulto do folclore alagoano, destaque da cultura e da
imprensa de Viçosa, deixou-nos farto material folclórico e
mais dois livros publicados, citados abaixo. Marque a
alternativa que contém os dois títulos publicados.
A) O coco de Alagoas e Romanceiro de Alagoas.
B) O reisado alagoano e Trovas populares.
C) Folguedos natalinos e Trovas populares.
D) Romanceiro de Alagoas e Caminho.
E)

Canais e lagoas e Coco de Alagoas.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
23. Segundo a Constituição Federal é da competência do
Sistema Único de Saúde, exceto
A) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica,
bem como as de saúde do trabalhador.
B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
C) participar das ações de saneamento básico
D) financiar em conjunto com a área de educação as escolas
superiores de ensino públicas na área de saúde.
E)

22. O sobradinho de Pedro José da Cruz, localizado na Praça
Apolinário Rebelo, após servir de residência para várias
famílias, foi ocupado na década de 1960 pela família de
Cassemiro Mata Sobrinho, vice-prefeito de Viçosa. Em
1966, com a fundação do “Museu Histórico de Viçosa”, foi
ocupar o pavimento superior do sobrado por iniciativa do
A) padre Manoel da Costa.
B) historiador Brandão Vilela.
C) cardeal Avelar Brandão.
D) monsenhor Cândido Ferreira.
E)

vice-prefeito Cassemiro Mata.

incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento
científico e tecnológico.

24. Segundo a Lei 8.142/90, com relação à alocação dos
recursos do Fundo Nacional de Saúde, é correto afirmar:
A) são investimentos previstos no Plano Anual do Ministério da
Saúde.
B) são alocados pelo menos cinqüenta por cento aos
municípios.
C) são investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa
do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional.
D) são despesas de custeio e de capital do Ministério da
Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e
indireta.
E)

são recursos destinados à cobertura
ambulatorial e hospitalar exclusivamente.

assistencial

25. Segundo a Norma Operacional Básica do SUS, a
Programação Pactuada Integrada (PPI) envolve as
atividades, exceto
A) assistência ambulatorial e hospitalar.
B) vigilância ambiental.
C) vigilância sanitária.
D) vigilância epidemiológica.
E)

controle de doenças.

26. Assinale a alternativa incorreta quanto à vacinação do
adolescente.
A) A vacina dupla tipo adulto (dT) é indicada para todas as
pessoas maiores de sete anos.
B) No adolescente que nunca recebeu vacina DPT (difteria,
tétano, coqueluche) ou nos casos em que esta informação é
impossível de ser obtida, inicia-se o esquema com vacina
tipo adulto em três doses, com intervalo mínimo de trinta
dias entre elas.
C) O PNI/CENEPI/FNS/MS recomenda a vacinação contra
Hepatite B até os 15 anos de idade, na rotina.
D) A adolescente grávida pode receber qualquer vacina exceto
aquelas de vírus vivo atenuada.
E)
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A vacina anti-rábica não deve ser aplicada na adolescente
grávida, mesmo quando em situação de risco.
5

05/02/2006

27. Um paciente não vacinado contra tétano ou que recebeu
menos de três doses do toxóide tetânico na infância, ao
sofrer ferimento com alto grau de contaminação, deverá
receber o seguinte esquema profilático/terapêutico para
tétano:
A) soro anti-tetânico (SAT) ou Imunoglobulina Humana AntiTetânica (IGHAT) e simultaneamente uma dose de toxóide
tetânico, contida na Dupla tipo adulto (dT), que podem ser
aplicadas por via intramuscular (IM), na mesma região
anatômica.
B) SAT ou IGHAT imediatamente e após 30 dias deverá
receber o toxóide tetânico (dT) para completar o esquema
incompleto.
C) iniciar apenas a vacinação com dT, se a última dose
recebida tiver sido administrada a menos de cinco anos.
D) SAT ou IGHAT e simultanemente uma dose do toxóide
tetânico (dT), via IM, em regiões anatômicas distintas.
E)

SAT ou IGHAT imediatamente, devendo ser aplicada
simultaneamente a primeira dose da DPT, por via IM.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. Assinale a afirmativa correta.
A) Os testes térmicos e elétricos podem auxiliar no diagnóstico
das condições pulpares.
B) Uma polpa necrosada responde positivamente ao frio, mas
nunca ao quente.
C) O exame radiográfico pode ser o meio definitivo para
chegarmos ao diagnóstico de uma inflamação pulpar.
D) Uma dor irradiada acontece sempre para dentes no mesmo
arco.
E)

Dentes com pulpites reversíveis são assintomáticos.

32. Numa cavidade profunda que será restaurada com
amálgama, qual das opções a seguir pode ser considerada
a melhor proteção do complexo dentina polpa?
A) Hidróxido de cálcio + verniz.
B) Fosfato de zinco + verniz.

28. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) é
considerado no Ministério da Saúde como

C) Verniz.

A) um programa independente do Programa de Saúde da
Família (PSF).

E)

B) um programa exclusivo do PSF.

33. Com relação aos preparos cavitários modernos para
amálgama, podemos afirmar que

C) um programa de transição para implantação do PSF.
D) um programa de controle de endemias.
E)

um programa extinto.

29. Sobre epidemia é correto afirmar:
A) é o surgimento de uma nova doença numa área onde não
existia ou a elevação no número de casos novos de uma
doença já existente na área.

D) Cimento de óxido de zinco II + verniz.
Cimento de óxido de zinco tipo I + verniz.

A) devem sempre ter uma abertura vestíbulo-lingual de 1/3 da
distância intercuspídea.
B) não são mais observados os princípios gerais restringindo o
preparo à remoção do tecido cariado, sendo realizado com
brocas esféricas.
C) como forma de resistência deve-se manter todo apoio sobre
dentina.

B) são doenças causadas por vírus.

D) não se faz mais extensão preventiva a não ser em pacientes
com alto índice de cárie.

C) são doenças que somente ocorrem em áreas urbanas.

E)

D) são doenças que ocorrem numa determinada área e tem
uma súbita diminuição no número de casos.
E)

é o desaparecimento de uma doença.

30. O cálculo para o incentivo aos Programas de Saúde da
Família (PSF) e do Programa de Agentes Comunitário de
Saúde (PACS) é feito com base
A) na arrecadação do Governo Federal.
B) na arrecadação da CPMF.
C) no percentual de recursos próprios investidos em saúde
pelos municípios.
D) num percentual da população coberta pelos programas.
E)

na população do município.

exigem sempre a confecção de retenções mecânicas
adicionais.

34. Com o aumento dos casos de AIDS (Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida) na população, a preocupação
dos cirurgiões-dentistas com as doenças sistêmicas infectocontagiosas tem aumentado, necessitando de um controle
de infecção que permita o máximo de segurança para o
exercício da profissão e, conseqüentemente, bem-estar
familiar. Dentre as doenças de reconhecida transmissão
ocupacional, é correto afirmar:
A) a AIDS é a doença de maior risco de contaminação.
B) hepatite B é a doença de maior risco de contaminação.
C) o Herpes não apresenta risco ocupacional e é a doença de
menor freqüência.
D) a Hepatite C é a doença de maior risco ocupacional e maior
freqüência.
E)
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[Nenhuma das alternativas anteriores.]
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35. Numa cavidade de classe I composta, as retenções
mecânicas adicionais
A) são dispensáveis caso a profundidade da cavidade seja
igual ou maior que a sua abertura.
B) são imprescindíveis e são realizadas nos diedros mésioaxial e disto-axial.
C) quando necessárias são realizadas nos diedros vestíbuloaxial e linguo-axial.
D) quando realizadas são feitas com brocas cone-invertido e
baixa rotação.
E)

são imprescindíveis e são realizadas no diedro áxio-pulpar.

36. Lesões papilares associadas a áreas eritematosas em
pacientes que usam prótese total superior, durante 24
horas, provavelmente se trata de

39. Ao ser realizado um exame clínico intrabucal observamos
que o paciente apresenta uma grande quantidade de
manchas brancas. Assinale a alternativa correta com
relação ao diagnóstico e conduta clínica indicada.
A) As manchas brancas são sempre indicativas de
desmineralização, que indica um dos estágios da cárie, logo
deve ser removida para que não evolua para uma cavidade.
B) Em caso de mancha branca de aspecto liso e brilhante, a
única indicação correta é a fluoterapia para remineralização
do local. Qualquer procedimento invasivo está contraindicado.
C) Manchas brancas ativas, de aspecto rugoso e sem brilho
indicam paciente com doença cárie mesmo que este não
apresente ainda nenhuma cavidade visível.

A) infecção pelo papilomavírus humano.

D) As manchas brancas de desmineralização somente
aparecem em pacientes jovens e na maioria das vezes no
terço médio e incisal dos dentes.

B) candidíase hiperplásica.

E)

Todas as alternativas estão corretas.

C) fibromas múltiplos.
D) neoplasias malignas.
E)

lesão térmica de palato.

37. A Técnica Restauradora Atraumática (ART) surgiu com os
estudos no Zimbábue e Tailândia em 1996, e hoje pode ser
aplicada como estratégia de promoção de saúde,
principalmente em países subdesenvolvidos. Reportando à
realidade brasileira, tal técnica pode ser aplicada no
Programa de Saúde da Família, devido
A) à grande demanda de indivíduos com dentes cariados e
com indicação para exodontia que precisam de tratamento.
B) à existência de recursos para a aquisição de materiais e
equipamentos como: anestésico, resina para a aplicação da
ART, cadeira odontológica e fotopolimerizador.
C) à facilidade de aplicação da técnica e aos altos índices de
cárie encontrados, principalmente, na população de zona
rural.
D) ao caráter do programa que visa atender, por meio de
procedimentos clínicos, ao maior número de indivíduos
possível na população.
E)

40. Paciente apresenta lesão com radiopacidades de tamanho
considerável, flutuando em área radiolúcida, quadro este
verificado após três semanas de um processo supurativo
doloroso, que passou a exibir fístula cutânea, relacionado a
um molar inferior com polpa necrótica. De acordo com o
enunciado, responda corretamente.
A) Trata-se de um processo agudo supurativo com necrose
óssea.
B) Nesta fase, apenas a identificação dos microorganismos
causais e a aplicação de antibiótico resolvem
definitivamente o problema.
C) Trata-se de uma osteomielite crônica supurativa, não sendo
fácil a determinação de microorganismos específicos.
D) A extração do dente e a antibioticoterapia consiste no
tratamento de escolha.
E)

Nunca ocorrerá periostite proliferativa.

41. Qual a localização mais comum das lesões herpéticas intraoral é?
A) Mucosa do tipo mastigatório.
B) Mucosa não queratinizada.

[Nenhuma das alternativas anteriores.]

C) Porção ventral da língua.
38. Em relação a uma lesão negra localizada na gengiva
superior anterior inserida, de grande dimensão com variação
de matiz, pode-se afirmar que
A) se trata de um processo benigno, mas que deve ser
biopsiado para estabelecer o diagnóstico diferencial das
tatuagens por amálgama na mucosa oral.
B) provavelmente se trata de
neuroectodérmica maligna.

uma

lesão

C) se trata de intoxicação por chumbo.
D) é uma linha de mercúrio.
E)

o paciente apresenta doença de Addison.
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de

origem

D) Não existe localização específica.
E)

Ocorre sempre nas mesmas localizações da estomatite
aftosa recorrente.

42. Em relação ao carcinoma epidermóide, qual das seguintes
localizações tende a ser bem diferenciada?
A) Língua.
B) Assoalho bucal.
C) Palato.
D) Lábio.
E)

Em todas as localizações os carcinomas orais são bem
diferenciados.
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43. O gráfico abaixo mostra a situação epidemiológica atual da
cárie dentária no Brasil. Qual a principal razão para a
redução dessa prevalência que também ocorre em países
desenvolvidos e subdesenvolvidos?

46. A cárie é uma doença multifatorial que necessita de uma
interação de fatores para se desenvolver. Baseado no
diagrama abaixo, quais fatores poderiam ser considerados
como determinantes da doença?

CPOD
12 anos

7
6

“CLASSE SOCIAL”

6,65

5

Saliva
Secreção

EDUCAÇÃO

4

FLORA

3
3,06

2

Flúor
dieta
freq.

2,78

1
0
1986

1996

RENDA

DENTE

pH

Tampão

TEMPO
FLORA

DENTE

pH

2003

Índice CPO-D, aos 12 anos de idade, nos anos de 1986, 1996 e
2003 (BRASIL, 2004).

COMPORTAMENTO

CONHECIMENTO

Composição

ATITUDE

A) O menor consumo de açúcares cariogênicos.
B) A maior freqüência de visitas ao dentista.

Fejerkov & Manji (1990).

C) A melhoria das condições sócio-econômicas.
D) A fluoretação do sistema público de abastecimento de água
e dos dentifrícios.
E) Controle mecânico e químico eficiente do biofilme dental.
44. A aplicação tópica de flúor (ATF) é uma importante medida
preventiva aliada à escovação dentária em crianças com
alto risco de desenvolvimento de cárie dentária. Qual das
alternativas abaixo seria a melhor indicação para uma
criança de 4 anos de idade, que toma mamadeira noturna,
escovação dentária deficiente, presença de cavitações
abertas nos dentes posteriores e manchas brancas ativas
nos dentes anteriores?
A) Aplicação de NaF a 1,23% (12.300 ppmF), na moldeira, no
início e no final do tratamento restaurador.

A) Flora bacteriana, pH e o elemento dentário.
B) Dieta, saliva (fluxo, composição, capacidade tampão) e
disponibilidade do flúor.
C) Classe social, renda, conhecimento, atitude, comportamento
e educação.
D) Todos os fatores, já que a cárie é multifatorial.
E)

Nenhuma das alternativas anteriores.

47. O biofilme dental periodontopatogênico é principalmente
formado por microorganismos
A) gram positivos, aeróbios e acidogênicos.
B) gram negativos, aeróbios e acidúricos.

B) Aplicação de NaF a 0,05% (227 ppmF), a cada consulta,
durante todo o tratamento restaurador.

C) gram negativos, anaeróbios e proteolíticos.

C) Aplicação de NaF a 0,2% (909 ppmF), a cada consulta,
durante todo o tratamento restaurador.

E)

D) Três aplicações seguidas de verniz fluoretado NaF a 5%
(22.600 ppmF) no decorrer do tratamento restaurador.
E) Uma aplicação de verniz fluoretado NaF a 5% (22.600
ppmF), no início do tratamento restaurador.
45. Em relação a fluorose dentária, pode-se afirmar:
A) ocorre em conseqüência de um número excessivo de
aplicações tópicas de flúor durante tratamentos
odontológicos.
B) é caracterizada pelo aumento da porosidade na junção
amelo-dentinária refletindo uma alteração ocorrida na
dentina.
C) a fluorose dentária tem distribuição simétrica e acomete
apenas o grupo dos incisivos.
D) é decorrente da ingestão prolongada de altas concentrações
de flúor durante o desenvolvimento da dentição permanente,
não existindo tal condição nos dentes decíduos.
E) apresenta alterações no esmalte, de dentes simétricos, que
vão desde manchas esbranquiçadas ou linhas brancas até a
perda de estrutura do esmalte dental, nos casos mais
severos.
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D) gram positivos, anaeróbios e acidogênicos.
gram positivos, aeróbios e proteolíticos.

48. Atualmente, qual o principal meio semiotécnico utilizado
para o diagnóstico das doenças periodontais?
A) Sondagem para verificação das hiperplasias gengivais.
B) Sondagem do
profundidade.

sulco

gengival

para

verificar

a

sua

C) Sondagem para verificação da perda de inserção.
D) Sondagem para verificar o grau de comprometimento das
furcas.
E)

Sondagem para verificação das retrações gengivais.

49. Quando utilizamos uma sonda periodontal e temos como
limites para sondagem a junção esmalte/cemento e o
fundo do sulco gengival, estamos medindo a
A) hiperplasia gengival.
B) bolsa periodontal.
C) retração gengival.
D) perda de inserção.
E)

profundidade do sulco gengival.
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50. São respectivamente fatores etiológicos determinantes,
predisponentes
e
modificadores
das
doenças
periodontais?
A) Cálculo dentário, estresse e nutrição.
B) Biofilme periodontopatogênico, inclinação axial dos dentes e
diabetes.
C) Cálculo dentário associado ao biofilme dental, gravidez e
restaurações impróprias da anatomia coronária.
D) Doenças sistêmicas, biofilme periodontopatogênico
cimentos dentários retidos no sulco gengival.
E)

e

Biofilme periodontopatogênico, fumo, anatomia e forma do
dente.
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