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PORTUGUÊS 

 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 9. 

Pediatra orienta que pais aproveitem período de férias 

para ficarem mais perto dos filhos 

O contato das crianças com a família no período de férias 

escolares é fundamental para o desenvolvimento, além de 

fazer bem para o emocional. Mas, para gerar efeitos 

positivos, não basta estar junto, é importante que pais e 

familiares compartilhem com elas um tempo de 

qualidade. 

Estar perto do filho não se trata apenas de ficar ao lado 

dele enquanto ele brinca. A formação do vínculo afetivo 

se dá nos momentos em que a criança percebe sua 

disponibilidade e sabe que você está ali não só com ela, 

mas também para ela. 

O pediatra Constantino Cartaxo vê que as férias são uma 

ótima oportunidade para que pais e filhos se aproximem, 

pois é durante os momentos compartilhados que se 

formam as memórias mais importantes para o processo de 

crescimento e desenvolvimento da criança. 

“Os primeiros cinco anos de vida são um período crucial 

para o desenvolvimento da criança. Hoje vemos os pais 

terceirizando, cada dia mais cedo, o cuidado de seus filhos 

a outras pessoas e a creches e berçários. Assim, a criança 

perde o exemplo da família como órgão gerador de 

comportamento e de educação”, explica Cartaxo. 

O médico pediatra afirma, ainda, que a ausência de elos 

com a família também pode comprometer o 

desenvolvimento infantil, gerando ansiedade e 

inseguranças na criança. Isto acontece porque, nos 

primeiros anos de vida, os filhos reproduzem o 

comportamento dos pais e, sem contato com eles, deixam 

de ter referências comportamentais e de afeto. 

Além de prejudicar o desenvolvimento comportamental 

da criança, a falta de atenção dos responsáveis estimula o 

uso de telas, como televisão, smartphones e tablets. Por 

isso, Constantino Cartaxo estimula que os pais 

aproveitem as férias e fortaleçam a conexão que têm com 

os pequenos. 

“A família é o primeiro exemplo para a criança. Este é um 

período em que a criança precisa se identificar com a 

família e, sobretudo, identificar os valores da família; 

precisa ser limitada em seu comportamento dentro da 

família para que, posteriormente, tenha um 

desenvolvimento mais saudável, seguro e completo”, 

incentiva. 

https://portalcorreio.com.br 

 

1. Sobre o texto, julgue os itens como VERDADEIROS 

ou FALSOS. 

 

(  )Dar atenção à criança fortalece as relações de 

confiança entre pais e filhos, embora produza 

ansiedade e inseguranças nos pequenos.  

(   )Os momentos de interação entre as famílias e suas 

crianças contribuem para o processo de 

crescimento e desenvolvimento saudável dos 

pequenos.   

(   )Quando os pais compartilham com os filhos tempo 

de qualidade, as crianças incorporam referências 

comportamentais e de afeto paternos.   

(  )As férias podem ser úteis para as famílias 

investirem em atividades favoráveis à formação de 

vínculos afetivos das suas crianças.   

 

A sequência CORRETA é: 

 

A. F, V, F, V. 

B. V, F, F, V. 

C. V, F, V, F. 

D. F, F, F, V. 

E. F, V, V, V. 

 

2. O objetivo do texto é informar sobre:  

A. A elevação do número de famílias com crianças que 

desenvolvem ansiedade e insegurança logo nos 

primeiros anos de vida.  

B.  As dificuldades que os pais enfrentam no 

relacionamento com as crianças que não se 

identificam com os valores da família.  

C. A importância de pais e familiares compartilharem 

com suas crianças tempo de qualidade em período de 

férias. 

D. A necessidade de os pais terceirizarem, cada dia mais 

cedo, o cuidado de seus filhos a outras pessoas, 

creches e ou berçários.  

E. O uso excessivo das tecnologias e suas consequências 

para o desenvolvimento social, intelectual e emocional 

das crianças. 

 

3. “Estar perto do filho não se trata apenas de ficar ao lado 

dele enquanto ele brinca.” 

 

A palavra destacada exerce a função de: 

 

A. Índice de indeterminação do sujeito. 

B. Pronome. 

C. Conjunção subordinativa. 

D. Partícula expletiva de realce. 

E. Partícula apassivadora. 

 

4. “O contato das crianças com a família no período de 

férias escolares é fundamental para o desenvolvimento...” 

https://portalcorreio.com.br/pediatra-orienta-que-pais-aproveitem-periodo-de-ferias-para-ficarem-mais-perto-dos-filhos/


        Odontólogo                                                                                Concurso Público de Várzea - PB – 2022     

                                                                                                                                

 2 

As palavras destacadas estabelecem relações de sentido 

no trecho. Se elas fossem retiradas, provocariam um 

problema de:  

 

A. Regência nominal. 

B. Concordância nominal.  

C. Variação linguística.  

D. Coesão textual. 

E. Fonologia.  

 

5. Em: “Hoje vemos os pais terceirizando, cada dia mais 

cedo, o cuidado de seus filhos a outras pessoas e a 

creches e berçários”, o emprego das duas vírgulas 

separa:  

 

A. Aposto. 

B. Adjunto adverbial.  

C. Termos orações intercaladas.  

D. Termos da mesma função sintática.  

E. Orações independentes. 

 

6. “Isto acontece porque, nos primeiros anos de vida...” 

 

O pronome demonstrativo “isto”, é empregado no 

texto na função de: 

 

A. Paráfrase. 

B. Catafórico. 

C. Anafórico. 

D. Substituição. 

E. Paralelismo. 

 

7. Sobre o fragmento: “... explica Cartaxo”, assinale a 

opção CORRETA. 

 

A. A oração está na ordem direta. 

B. O sujeito da oração é desinencial. 

C. “explica” é verbo transitivo. 

D. “Cartaxo” é complemento verbal. 

E. “Cartaxo” é sujeito simples. 

8. No trecho: “Por isso, Constantino Cartaxo estimula que 

os pais aproveitem as férias e fortaleçam a conexão...”, 

o tempo e o modo dos verbos destacados são 

RESPECTIVAMENTE:  

 

A. Presente do indicativo, presente do subjuntivo, 

presente do subjuntivo. 

B. Presente do subjuntivo, presente do indicativo, 

presente do subjuntivo. 

C. Presente do subjuntivo, presente do subjuntivo, 

presente do indicativo. 

D. Presente do indicativo, presente do indicativo, 

presente do indicativo. 

E. Presente do subjuntivo, presente do indicativo, 

presente do indicativo. 

 

 9. Nos fragmentos: “Mas, para gerar efeitos positivos, 

não basta estar junto...” e “... mas também para ela”, 

as palavras destacadas estabelecem, respectivamente, 

as relações de: 

 

A. Oposição e conformidade. 

B. Casualidade e concordância.  

C. Consequência e contraste.  

D. Oposição e adição.  

E. Consonância e alternância. 

 

Texto para questão 10. 

 

 

10. A figura de linguagem que aparece no primeiro 

quadrinho é 

A. Perífrase. 

B. Onomatopeia. 

C. Catacrese. 

D. Ironia. 

E. Eufemismo. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11. A região do Sabugi desenvolveu-se lentamente em 

termos culturais. A população, porém, vivia em torno 

dos grandes latifúndios e dos pequenos proprietários, 

cuja base econômica era: 

 

A. O comércio, extrativismo e plantação de algodão. 

B. O comércio, criação de gado e plantação de algodão. 

C. Serviços, criação de gado e plantação de algodão. 

D. A Agricultura, criação de gado e plantação de algodão. 

E. O comércio, criação de gado e o extrativismo. 

 

12. A partir dos anos 1850 a 1855 aconteceu a colonização 

propriamente dita do território do Município de 

Várzea, que se instalou-se definitivamente na região, 

pelo Português chamado de: 

 

A. Manoel Tavares da Costa.  

B. Matias Vidal de Negreiros. 

C. Marcos Rodrigues Cabral. 

D. Manuel Monteiro. 

E. Teodósio de Oliveira Ledo. 

 

13. Sobre os tipos de atividades econômicas do Brasil, 

analise os itens abaixo: 

 

I. Setor primário.  

II. Setor secundário.  
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III. Setor terciário.  

IV. Importação e exportação.  

V. Parceria e desenvolvimento.  

 

Estão CORRETOS: 

 

A. I, II, III, V, apenas. 

B. III, IV, V, apenas. 

C. I, II, III, IV, V. 

D. I, III, IV, V, apenas. 

E. I, II, V, apenas. 

 

14. Sua obra integra a segunda geração do modernismo e 

apresenta temas diversos e universais, como reflexões 

sobre a vida, o tempo e o amor, além de imagens do 

cotidiano, política e questionamentos sobre 

desigualdades, sendo “A rosa do povo”, uma de suas 

grandes Obras. 

 

O(A) Escritor(a) em destaque é: 

 

A. Manuel Bandeira.  

B. Clarice Lispector. 

C. Machado de Assis. 

D. Guimarães Rosa. 

E. Carlos Drummond de Andrade. 

 

15. Analise a imagem abaixo: 

 

É uma Obra de Arte em pintura a óleo da artista 

brasileira Tarsila do Amaral, denominada de: 

 

A. A Noite Estrelada.  

B. A Persistência da Memória.  

C. Medusa. 

D. Abaporu.  

E. A Traição das Imagens. 

16. Sobre as regiões hidrográficas, entre outras, assinale a 

maior de todas: 

 

A. Região Hidrográfica Amazônica. 

B. Região Hidrográfica do Paraná. 

C. Região Hidrográfica do São Francisco 

D. Região Hidrográfica do Paraguai. 

E. Região Hidrográfica do Parnaíba. 

 

17.  A Região Norte ocupa uma área de 3.853.676,948 

km2 sendo a maior das regiões brasileiras, fazendo 

fronteira com: 

 

I. Bolívia. 

II. Peru. 

III. Colômbia. 

IV. Venezuela. 

V. Guiana. 

VI. Suriname. 

VII. Guiana Francesa. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. II, III, IV, V, VI, VII, apenas. 

B. I, II, III, IV, V, VI, apenas. 

C. I, II, III, IV, VI, VII apenas. 

D. I, III, IV, V, VI, apenas. 

E. I, II, III, IV, V, VI, VII. 

 

18.  São órgãos que tem sede na Capital Federal, Brasília: 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Supremo Tribunal Federal (STF), Tribunal Regional 

do Trabalho e os Tribunais Superiores. 

B. Tribunal Regional Eleitoral, o Conselho Nacional de 

Justiça e os Tribunais Superiores. 

C. Supremo Tribunal Federal (STF), o Conselho 

Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores. 

D. Tribunal Regional Militar, o Conselho Nacional de 

Justiça e os Tribunais Superiores. 

E. Supremo Tribunal Federal(STF), o Conselho Nacional 

de Justiça e o Tribunal Regional Eleitoral. 

 

19. A cidade é atualmente o epicentro do surto, e estima-

se que aproximadamente 150 mil pessoas podem estar 

em risco de exposição à “Varíola Dos Macacos.” 

 
https://olhardigital.com.br/2022/07/31/medicina-e-saude/nova-york-decreta-

estado-de-emergencia-por-causa-da-variola-dos-macacos/ 

 

A primeira Cidade que declarou estado de Emergência 

foi: 

 

A. Miami. 

B. Nova York. 

C. Los Angeles. 

D. Boston. 

E. Orlando. 

 

20. São fontes de energia primárias renováveis, entre 

outras, EXCETO: 

 

A. Energia solar. 

B. Energia eólica. 

C. Energia nuclear. 

D. Energia hídrica. 

E. Energia geotérmica. 

 

https://olhardigital.com.br/2022/07/31/medicina-e-saude/nova-york-decreta-estado-de-emergencia-por-causa-da-variola-dos-macacos/
https://olhardigital.com.br/2022/07/31/medicina-e-saude/nova-york-decreta-estado-de-emergencia-por-causa-da-variola-dos-macacos/
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INFORMÁTICA 

 

21. São dispositivos que permitem que uma mídia óptica, 

como CD, DVD ou Blue Ray possa ser lida e 

reproduzida no computador. Alguns permitem ainda a 

gravação de mídias. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Drive óptico. 

B. Processador. 

C. Cooler. 

D. Gabinete. 

E. Cache. 

 

22. Analise a imagem e assinale a alternativa CORRETA: 

 

 

 
 

 

A. É uma Unidade Central de Processamento. 

B. É uma Placa Mãe. 

C. É uma Memória RAM. 

D. É uma Placa de Rede. 

E. É uma Fonte de Alimentação. 

 

23. É um navegador presente nos celulares e tablets. Como 

existem muitos aparelhos com este SO, a sua 

participação é bastante significativa no mercado pelos 

smartphones. O navegador a que se refere o texto é: 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Safari. 

B. Google Chrome. 

C. Mozilla Firefox. 

D. Microsoft Edge. 

E. Android browser. 

 

24. Sobre o Antivírus, analise os itens abaixo: 

 

I. O antivírus é um software de proteção do 

computador que elimina programas maliciosos que 

foram desenvolvidos para prejudicar o 

computador. 

II. Ele atua para identificação e eliminação da maior 

quantidade de vírus possível. 

III. Uma das capacidades do antivírus é inspecionar os 

anexos do correio eletrônico, procurando por 

possíveis ameaças. 

IV. O antivírus analisa os arquivos do computador 

buscando padrões de comportamento e códigos que 

não seriam comuns em algum tipo de arquivo e 

compara com seu banco de dados. Com isto ele 

avisa o usuário que tem algo suspeito para ele 

tomar providência. 

Estão CORRETOS: 

 

A. I, II, IV, apenas. 

B. II, III, apenas. 

C. I, II, III, apenas. 

D. I, II, III, IV. 

E. II, III, IV, apenas. 

 

25. São componentes de uma Planilha de Cálculo, 

EXCETO: 

 

A. Células. 

B. Fotos. 

C. Valores. 

D. Fórmulas. 

E. Textos lógicos. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26. Segundo o art. 23 da Constituição Federal, - “cuidar 

da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 

das pessoas portadoras de deficiência”, é competência: 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

B. Da União, do Distrito Federal, das Ongs e dos 

Municípios. 

C. Das Ongs, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

D. Da União, dos Estados, do Distrito Federal e das Ongs. 

E. Da União, dos Estados, das Ongs e dos Municípios. 

 

27. Sobre a Norma Operacional Básica do Sistema Único 

de Saúde - SUS , especificamente sobre o Sistema de 

Saúde Municipal, analise os itens abaixo: 

 

I. A totalidade das ações e de serviços de atenção à 

saúde, no âmbito do SUS, deve ser desenvolvida 

em um conjunto de estabelecimentos, organizados 

em rede regionalizada e hierarquizada, e 

disciplinados segundo subsistemas, um para cada 

município Ä o SUS-Municipal Ä voltado ao 

atendimento integral de sua própria população e 

inserido de forma indissociável no SUS, em suas 

abrangências estadual e nacional. 

II. Os estabelecimentos desse subsistema municipal, 

do SUS-Municipal, não precisam ser, 

obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura, 
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nem precisam ter sede no território do município. 

Suas ações, desenvolvidas pelas unidades estatais 

(próprias, estaduais ou federais) ou privadas 

(contratadas ou conveniadas, com prioridade para 

as entidades filantrópicas), têm que estar 

organizadas e coordenadas, de modo que o gestor 

municipal possa garantir à população o acesso aos 

serviços e a disponibilidade das ações e dos meios 

para o atendimento integral. 

III. Independentemente da gerência dos 

estabelecimentos prestadores de serviços ser estatal 

ou privada, a gestão de todo o sistema municipal é, 

necessariamente, da competência do poder público 

e exclusiva desta esfera de governo, respeitadas as 

atribuições do respectivo Conselho e de outras 

diferentes instâncias de poder.  

IV. A NOB gerência é conceituada como sendo a 

administração de uma unidade ou órgão de saúde 

(ambulatório, hospital, instituto, fundação etc.), 

que se caracteriza como prestador de serviços ao 

Sistema. 

V. A gestão é a atividade e a responsabilidade de 

dirigir um sistema de saúde (municipal, estadual ou 

nacional), mediante o exercício de funções de 

coordenação, articulação, negociação, 

planejamento, acompanhamento, controle, 

avaliação e auditoria. São, portanto, gestores do 

SUS os Secretários Municipais e Estaduais de 

Saúde e o Ministro da Saúde, que representam, 

respectivamente, os governos municipais, 

estaduais e federal. 

 

Estão CORRETOS: 

 

A. I, II, IV, V, apenas. 

B. I, II, III, V, apenas. 

C. I, II, III, IV, apenas. 

D. I, III, IV, V, apenas 

E. I, II, III, IV, V. 

 

28. A respeito da Norma Operacional Básica do Sistema 

Único de Saúde - SUS , especificamente sobre o 

Relações entre os Sistemas Municipais, analise os 

itens abaixo e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Os sistemas municipais de saúde apresentam níveis de 

equidade em relação a complexidade, sendo comum 

estabelecimentos ou órgãos de saúde de um município 

atenderem usuários encaminhados por outro. 

B. A gerência (comando) dos estabelecimentos ou órgãos 

de saúde de um município é da pessoa jurídica que 

opera o serviço, sejam estes estatais (federal, estadual 

ou municipal) ou privados. Assim, a relação desse 

gerente deve ocorrer somente com o gestor do 

município onde o seu estabelecimento está sediado, 

seja para atender a população local, seja para atender 

a referenciada de outros municípios. 

C. O gestor do sistema municipal é responsável pelo 

controle, pela avaliação e pela auditoria dos 

prestadores de serviços de saúde (estatais ou privados) 

situados em seu município. 

D. Em função das dessas peculiaridades, o pagamento 

final a um estabelecimento pela prestação de serviços 

requeridos na localidade ou encaminhados de outro 

município é sempre feito pelo poder público do 

município sede do estabelecimento. 

E. Quando um município, que demanda serviços a outro, 

ampliar a sua própria capacidade resolutiva, pode 

requerer, ao gestor estadual, que a parte de recursos 

alocados no município vizinho seja realocada para o 

seu município. 

 

29. De acordo com o Art. 1º da Portaria nº 104, de 25 de 

janeiro de 2011, atribua o número ao conceito e a 

respectiva terminologia: 

 

1. Agravo. 

2. Doença. 

3. Emergência de Saúde Pública de Importância 

Nacional. 

4. Evento. 

5. Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional 

 

( )É uma enfermidade ou estado clínico, 

independentemente de origem ou fonte, que 

represente ou possa representar um dano 

significativo para os seres humanos. 

(   ) É a manifestação de doença ou uma ocorrência que 

apresente potencial para causar doença 

(  )É qualquer dano à integridade física, mental e social 

dos indivíduos provocado por circunstâncias 

nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de 

drogas, e lesões auto ou heteroinfligidas. 

(   ) É um evento que apresente risco de propagação ou 

disseminação de doenças para mais de uma 

Unidade Federada - Estados e Distrito Federal - 

com priorização das doenças de notificação 

imediata e outros eventos de saúde pública, 

independentemente da natureza ou origem, depois 

de avaliação de risco, e que possa necessitar de 

resposta nacional imediata.  

(  )É evento extraordinário que constitui risco para a 

saúde pública de outros países por meio da 

propagação internacional de doenças e que 

potencialmente requerem uma resposta 

internacional coordenada. 

 

A sequência CORRETA é: 

 

A. 5, 4, 1, 3, 2. 

B. 1, 4, 2, 3, 5. 

C. 2, 4, 1, 3, 5. 

D. 4, 2, 1, 5, 3. 

E. 3, 5, 1, 2, 4. 

 

30. Sobre os Conselhos de Saúde: a responsabilidade do 

controle social do SUS está: 

 

I. Nas associações civis, culturais, políticas e 
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econômicas. 

II. Na escola. 

III. Nos conselhos de direitos (todos os conselhos de 

políticas sociais). 

IV. Nos partidos políticos. 

V. Nas entidades sociais, entre outras. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. IV, V, apenas. 

B. I, II, III, apenas. 

C. II, III, IV, V, apenas. 

D. I, II, III, IV, V. 

E. I, II, V, apenas. 

 

31. Uma artéria é um vaso que conduz o sangue 

do coração para a periferia. Todas as artérias 

transportam sangue oxigenado - exceto a artéria 

pulmonar. A maior artéria do corpo é a aorta e é 

dividida em: 

 
I. Aorta ascendente. 

II. Arco aórtico.  

III. Aorta torácica. 

IV. Aorta abdominal. 

 

Estão CORRETOS: 

 
A. I, II, apenas. 

B. II, III, IV, apenas. 

C. I, II, III, apenas. 

D. III, IV, apenas. 

E. I, II, III, IV. 

 
32. Na Técnica de Anestesia de Bloqueio do Nervo 

Alveolar Superior posterior, os nervos anestesiados 

devem ser: 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Alveolar superior posterior e seus ramos terminais. 

B. Alveolar superior médio e seus ramos terminais. 

C. Palatino maior. 

D. Nervos nasopalatinos bilateralmente. 

E. Divisão maxilar do nervo trigêmeo. 

 
33. “Doença relacionada às mãos, aos pés e à boca, infecta 

com maior frequência crianças de 3 a 10 anos durante 

o verão e o outono. Febre, dor de garganta e 

dificuldade para engolir são os primeiros sintomas a 

aparecer, seguidos por pequenas bolhas na parte de 

trás da cavidade bucal ― que formam grandes úlceras 

quando se rompem. É uma infecção que dura, em 

geral, de três a cinco dias”. 

 

O texto acima descreve a infecção bucal: 

 
A. Afta. 

B. Gengivite. 

C. Herpangina. 

D. Herpes labial. 

E. Doença mão-pé-boca. 

 

34. As cavidades artificiais são aquelas criadas pelo 

profissional, que têm instrumentação e restauração 

semelhantes, motivo pelo qual podem ser unidas em 

uma classificação.  

 

Sobre as cavidades artificiais, analise a figura e 

assinale a alternativa que corresponde a sua 

classificação:  

 
 

A. Classe I: cavidades produzidas em regiões de 

cicatrículas e fissuras. São comuns em vestibular de 

MI, lingual de MS, oclusal de PM e M, e lingual dos 

anteriores (sulco delimitado pelo cíngulo) Ou seja, em 

áreas com má coalescência do esmalte. 

B. Classe II: cavidades que envolvem as faces proximais 

de dentes posteriores. 

C. Classe III: cavidades que envolvem proximais de 

dentes anteriores, sem comprometimento do ângulo 

incisal. 

D. Classe IV: cavidades que envolvem proximais de 

dentes anteriores, com envolvimento do ângulo 

incisal. 

E. Classe V: cavidades no terço cervical nas faces 

vestibulares/ linguais de qualquer dente. 

 

35. Sobre métodos e exames complementares para o 

diagnóstico bucal, analise os itens abaixo e assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. A radiografia interproximal fornece imagens da região 

maxilar e de elementos da mandíbula, mostrando 

também a oclusão dentária do paciente. 

B. A semiologia é muito utilizada em diversas áreas da 

medicina, inclusive na odontologia. Ela consiste, 

basicamente, na análise dos sintomas e sinais 

característicos de cada doença. 

C. A anamnese é uma entrevista realizada pelo médico 

com o seu paciente durante a consulta em consultório, 

em que são realizadas perguntas específicas para se 

chegar ao diagnóstico de uma doença. 

D. A estomatologia é uma especialidade da medicina que 

visa os cuidados, tratamentos e diagnósticos de 

patologias que afetam a cavidade bucal. 

E. O exame de tomografia é frequentemente utilizado por 

https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/coracao
https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/aorta-pt
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fornecer imagens tridimensionais, sendo considerado 

uma contribuição tecnológica para a área da 

odontologia. Em geral, ele é recomendado para casos 

que envolvam a especialidade da implantodontia, da 

ortodontia ou endodontia. 

 
36. Variadas alterações pulpares e perirradiculares podem 

levar à dor e/ou tumefação, e algumas dessas não 

necessitam de intervenção endodôntica.  

 

Sobre o tipo de urgência Flare-Up, analise os 

itens e assinale a alternativa CORRETA:  

 
A. A  dor observada é semelhante a da hipersensibilidade 

dentinária, aguda, localizada e provocada por 

alterações de temperatura (exacerbada pelo frio) e pH. 

Nos exames são observadas restaurações extensas, 

recentes ou fraturadas, lesões de cárie profundas e/ou 

recindivantes. Não ocorre exposição pulpar. 

B. É uma complicação que se desenvolve entre as sessões 

de tratamento endodôntico, num período de horas ou 

dias, acarretando dor e/ou tumefação. A etiologia desta 

intercorrência é o desenvolvimento de uma resposta 

inflamatória aguda nos tecidos perirradiculares, 

caracterizada pelo estabelecimento de uma 

periodontite apical aguda ou de um abscesso 

perirradicular agudo secundários à intervenção 

endodôntica, que por sua vez, são causados pela 

presença de microrganismos e seus produtos ou 

iatrogenia. 

C. O paciente relata presença de dor severa, espontânea, 

difusa e contínua agravadas pelo calor e amenizadas 

pelo frio, quando em período avançado. 

Frequentemente o uso de analgésicos pode ou não ser 

eficaz, dependendo do estágio da inflamação. Em 

alguns casos raros, pode haver dor à percussão que 

influencia na necessidade de aplicação de medicação 

intracanal. 

D. A dor sentida pelo paciente é espontânea, pulsátil e 

gerada pela mastigação. Mediante os exames o 

cirurgião dentista observa resultado positivo para os 

testes de percussão e palpação, podendo haver 

mobilidade dental e envolvimento sistêmico como 

febre. 

E. Caracteriza-se pela dor intensa contínua e pulsátil, 

pelo resultado positivo ao teste de percussão e, às 

vezes, de palpação. O paciente relata dor ao toque com 

sensação de “dente crescido” por causa da ligeira 

extrusão do dente, no alvéolo, em decorrência do 

edema no ligamento periodontal apical. 

 
37. Sobre o tipo de Câncer, leia o texto abaixo e assinale a 

alternativa que apresenta o respectivo conceito. 

 
“É um tipo raro de células escamosas frequentemente 

encontradas na gengiva e bochecha. É um câncer de 

crescimento lento que raramente se dissemina para 

outras partes do corpo”. 

.   

A. Carcinoma de células escamosas. 

B. Cânceres relacionados ao HPV.  

C. Carcinoma verrucoso. 

D. Carcinoma de glândulas salivares menores. 

E. Linfomas. 

 

 38. O traumatismo dentário é uma ocorrência muito 

frequente em crianças e adolescentes e gera um grande 

susto aos pais. As lesões traumáticas dentárias podem 

variar desde simples fraturas em esmalte até a perda 

definitiva do elemento dentário. 

 

A característica da Fratura de Coroa e Raiz é: 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Fratura dental envolvendo esmalte, dentina e polpa. 

B. Perda parcial de esmalte ou perda parcial de esmalte e 

dentina. 

C. Fratura envolvendo a parede óssea do alvéolo, 

impactando ou não o elemento dental. 

D. Fratura envolvendo dentina, cemento e polpa, com 

presença de mobilidade dental. 

E. Fratura de esmalte, dentina, cemento e polpa, podendo 

ocorrer tanto no sentido axial como horizontal, com 

presença de mobilidade. 

 

39. As próteses dentárias são dispositivos indicados 

para quem perdeu um, alguns ou todos os dentes, 

e têm por objetivo devolver qualidade de 

mastigação, fala e estética ao paciente. Podem ser 

fixas na boca do paciente ou removíveis para 

higienização fora dela. 

 

Sobre os tipos de próteses dentárias, analise a figura e 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

 
 

 
A. Prótese parcial fixa sobre dentes. 

B. Prótese parcial. 

C. Prótese parcial fixa sobre implante. 

D. Protocolo dentário superior. 

E. Prótese parcial removível inferior 
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40.  Sobre a Ortopantomografia, analise os itens e assinale 

a alternativa CORRETA. 

A. Também denominada de radiografia 

panorâmica permite obter imagens do maxilar 

superior e inferior, observando assim ambas as arcadas 

dentárias (os dentes todos), e algumas estruturas 

anatómicas vizinhas, designadamente os seios 

maxilares e as articulações entre a mandíbula e o 

crânio (ATM).  

B. A radiografia panorâmica concebe uma imagem 

radiológica bidimensional plana da estrutura curva não 

obstante a mandíbula ser uma estrutura curva. 

C. Com apenas recurso a uma pequena dose de radiação 

ionizante, o aparelho de raio x panorâmico 

(ortopantomógrafo) é capaz de capturar imagens 

radiográficas da boca completa somente numa 

imagem. 

D. As radiografias panorâmicas são recorrentemente 

solicitadas por médicos dentistas e cirurgiões orais, 

especializados em cirurgia maxilofacial, na sua prática 

quotidiana. 

E. A radiografia panorâmica é um exame semelhante ao 

RX periapical, todavia ainda mais restrita. Pretende 

observar apenas as coroas de alguns dentes superiores 

e inferiores numa única imagem, sobretudo os 

posteriores e a crista óssea vizinha ao dente (topo do 

osso localizado entre os dentes). 

 

 
 

___________________________________________ 

 

RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saudebemestar.pt/pt/medicina/dentaria/ortopantomografia/
https://www.saudebemestar.pt/pt/medicina/dentaria/ortopantomografia/

