PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
NÍVEL SUPERIOR
CARGO:
Cirurgião Dentista - ESF

EXAME GRAFOTÉCNICO:
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

“Do progresso nasceu a riqueza em plena evolução, era Sousa florindo o Sertão.”

INSTRUÇÕES:
01 Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Português de 01 a 15,
Raciocínio Lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.
02 Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de
Sala.
03 Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.
04 Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de 2
(duas) horas.
05 É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o
uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o
desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
06 Assine, ao sair da sala, a Lista de Presença e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente
assinada, ao Fiscal de Sala. O Candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para sua
conferência.
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PORTUGUÊS
Leia o texto a seguir, de modo a responder às questões de 01 a 06
MUDANÇA DE ROTA
Biden assina decretos e encaminha projeto de lei para reverter a danosa e cruel política de imigração de Trump. Mas a abertura de
fronteiras não virá tão cedo. CAIO SAAD E AMAND PÉCHY
[...] Cumprindo promessas de campanha, Biden, com suas canetadas, criou uma força-tarefa para encontrar os pais de crianças
separadas deles à força na fronteira, uma das heranças mais cruéis da era Trump. Também ordenou uma revisão geral das normas
impostas pelo governo anterior para restringir os pedidos de asilo e, por ﬁm, determinou uma ampla reformulação dos requisitos legais
para a imigração, que, nos últimos quatro anos, foram torcidos para torná-la o mais difícil possível. [...]

A proposta realmente abrangente do novo governo em relação à imigração está contida na chamada Lei de Cidadania dos
Estados Unidos, um calhamaço já enviado ao Congresso com a intenção de “restaurar a humanidade e os valores americanos no nosso
sistema”. O projeto de lei tem como ponto principal o chamado “caminho para a cidadania”, que permite que os quase 11 milhões de
imigrantes sem documento que chegaram antes do 1º de janeiro de 2021 solicitem autorização legal temporária para permanecer no
país. Em cinco anos, cumprindo requisitos como veriﬁcação de antecedentes, essas pessoas se tornariam elegíveis para o visto de
residência, o green card; mais três anos e poderiam ter cidadania plena. Aos 2,1 milhões de dreamers – aqueles que imigraram ainda
crianças e não conhecem outra vida – é dado o direito de solicitar o green card imediatamente. [...]

Direitos e respeito foram dois conceitos amplamente ignorados pelo governo Trump, que implantou mais de 400 ações
destinadas a restringir a permanência de estrangeiros no país. Por mais que favoreça mudanças, no entanto, nada vai ser alterado
imediatamente no governo Biden. [...] A agilização dos pedidos de asilo, que afeta a multidão de esperançosos amontoados em
acampamentos do lado mexicano da fronteira, depende de medidas sanitárias contra a Covid-19 e de um plano para acomodar recémchegados em grande escala – ou seja, não é para já. [...]
Segundo estudo da Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina, a presença de estrangeiros economicamente
ativos nos Estados Unidos é cada vez mais imprescindível. Entre 2010 e 2020, o país teve o crescimento populacional mais lento de sua
história. Ao mesmo tempo, os baby boomers envelheceram, elevando gastos com a previdência social e programas de saúde. “O país
vai precisar de mais adultos em idade produtiva para pagar por isso, e a renovação ﬁcará por conta dos imigrantes”, aponta Nancy
Foner, socióloga da City University of New York. Será a ironia das ironias: uma força de trabalho não branca pagando os impostos que
sustentarão os americanos da gema. (Veja, 10/02/21)
1ª QUESTÃO
Do ponto de vista da organização global, o texto apresenta as seguintes características:
I-

Tem estrutura predominantemente expositiva, sem prescindir de argumentatividade, o que se reﬂete no uso de adjetivos
avaliativos no título e no decorrer da matéria, a exemplo de: “danosa e cruel política de imigração”; “uma das heranças mais
cruéis”, entre outras marcas.

II- A temática diz respeito à elucidação das propostas que visam à regulamentação da situação dos imigrantes, em consonância com a
Lei da Cidadania dos Estados Unidos, dentre elas a que beneﬁcia imigrantes egressos no país em janeiro de 2021, por ganharem o
direito a pedir solicitação temporária para se manter no país.
III- Visando à clareza e à comprovação dos fatos, ou seja, à veracidade própria dos textos jornalísticos, o texto informa a respeito do
lento crescimento populacional dos Estados Unidos entre os anos 2010 e 2020, o que vem a ser um condicionante para a
regulamentação da situação dos imigrantes, dada a necessidade de pessoas aptas ao mercado de trabalho.
IV- A despeito de se tratar de um texto cujo propósito é deixar o leitor informado de temas relevantes, o texto se caracteriza como
predominantemente persuasivo, a julgar pela forma como os autores ﬁnalizam o texto, com a justiﬁcativa para a necessária
aceitação dos imigrantes.
É CORRETO o que se aﬁrma apenas em:
a) I e II.
b) I e III.
c) III e IV.
d) II e IV.
e) I, II e III.
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2ª QUESTÃO
Analise as explicações abaixo propostas com relação ao emprego de expressões responsáveis pela retomada de informações no texto –
mecanismo denominado de coesão referencial – e assinale (V) para o que for verdadeiro e (F) para o que for falso:
( ) No trecho “determinou uma ampla reformulação dos requisitos legais para a imigração, que, nos últimos quatro anos, foram
torcidos para torná-la o mais difícil possível”, tem-se o uso do pronome pessoal do caso reto fazendo remissão ao termo
“imigração”.
( ) No trecho “A proposta realmente abrangente do novo governo em relação à imigração está contida na chamada Lei de Cidadania
dos Estados Unidos”, tem-se o uso de uma expressão nominal deﬁnida recuperando o conteúdo de todo o parágrafo antecedente
relativo às medidas adotadas por Biden para reverter/corrigir a política de imigração de Trump.
( ) No trecho “Ao mesmo tempo, os baby boomers envelheceram, elevando gastos com a previdência social e programas de saúde.
“O país vai precisar de mais adultos em idade produtiva para pagar por isso...”, tem-se o uso do pronome relativo retomando a
informação sobre a elevação de gastos com previdência e programas de saúde.
( ) No trecho “Será a ironia das ironias: uma força de trabalho não branca pagando os impostos que sustentarão os americanos da
gema”, tem-se o uso do pronome oblíquo retomando o antecedente “os impostos.”
A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é:
a) F, V, F, F.
b) V, F, V, F.
c) F, F, V, V.

d) V, V, V, F.
e) F, V, F, V.

3ª QUESTÃO
Indique em qual dos trechos abaixo relacionados o advérbio em destaque se classiﬁca como modalizador, ou seja, aquele que sinaliza
a atitude do autor/escritor diante daquilo que diz.

a) Aos 2,1 milhões de dreamers – aqueles que imigraram ainda crianças e não conhecem outra vida – é dado o direito de solicitar o
b)
c)
d)
e)

green card imediatamente.
Direitos e respeito foram dois conceitos amplamente ignorados pelo governo Trump [...].
A proposta realmente abrangente do novo governo em relação à imigração está contida na chamada Lei de Cidadania dos Estados
Unidos [...].
[...] a presença de estrangeiros economicamente ativos nos Estados Unidos é cada vez mais imprescindível.
Por mais que favoreça mudanças, no entanto, nada vai ser alterado imediatamente no governo Biden.

4ª QUESTÃO
No fragmento “Por mais que favoreça mudanças, no entanto, nada vai ser alterado imediatamente no governo Biden”, a relação de
sentido que resulta da combinação da oração adverbial em destaque com a principal é de:
a) Condição.
b) Consequência.
c) Concessão.

d) Causa.
e) Explicação.

Aposto e oração adjetiva são recursos de coesão textual muito presentes em matérias jornalísticas, devido à função que é comum a
ambos – a de acrescentar uma informação que o autor julga necessária sobre um assunto ou pessoa de que está tratando. Podem ser
usados para chamar a atenção para um dado relevante, contextualizar um fato ou apresentar informações mais precisas. Considerando
esses aspectos, responda a questão a seguir.
5ª QUESTÃO
Indique em qual dos trechos abaixo elencados a informação em destaque NÃO se classiﬁca sintaticamente como aposto:

a) Será a ironia das ironias: uma força de trabalho não branca pagando os impostos que sustentarão os americanos da gema.
b) Cumprindo promessas de campanha, Biden, com suas canetadas, criou uma força-tarefa para encontrar os pais de crianças
separadas deles à força na fronteira, uma das heranças mais cruéis da era Trump.

c) A proposta [...] está contida na chamada Lei de Cidadania dos Estados Unidos, um calhamaço já enviado ao Congresso com a
intenção de “restaurar a humanidade e os valores americanos no nosso sistema”.

d) Em cinco anos, cumprindo requisitos como veriﬁcação de antecedentes, essas pessoas se tornariam elegíveis para o visto de
residência, o green card.

e) (Biden) determinou uma ampla reformulação dos requisitos legais para a imigração, que, nos últimos quatro anos, foram torcidos
para torná-la o mais difícil possível. [...].
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6ª QUESTÃO
As orações adjetivas restritivas distinguem-se das explicativas por servirem de auxílio à identiﬁcação do referente. Em todos os trechos
abaixo relacionados estão em destaque orações adjetivas, mas nem todas têm a mesma classiﬁcação. Indique em qual(is) deles a oração
se classiﬁca como RESTRITIVA.

I-

O projeto de lei tem como ponto principal o chamado “caminho para a cidadania”, que permite que os quase 11 milhões de
imigrantes sem documento que chegaram antes do 1º de janeiro de 2021 solicitem autorização legal temporária para permanecer
no país.
II- Aos 2,1 milhões de dreamers – aqueles que imigraram ainda crianças e não conhecem outra vida – é dado o direito de solicitar o
green card imediatamente. [...]
III- Direitos e respeito foram dois conceitos amplamente ignorados pelo governo Trump, que implantou mais de 400 ações destinadas
a restringir a permanência de estrangeiros no país.
IV- A agilização dos pedidos de asilo, que afeta a multidão de esperançosos amontoados em acampamentos do lado mexicano da
fronteira, depende de medidas sanitárias contra a Covid-19.
Há oração adjetiva restritiva apenas em:
a) I e II.
b) III e IV.

c) II.
d) II e III.

e) III.

7ª QUESTÃO
Após a leitura do trecho abaixo transcrito, analise as explicações que se apresentam na sequência sobre alguns fatos gramaticais nele
presentes e indique a alternativa em que há correspondência entre o fato gramatical e explicação proposta.
“ 'As pessoas podem não conﬁar nas urnas eletrônicas, como tantos não creem em Deus. O que não se admite é que se criem factoides
falsos a dar robustez a uma farsa qualquer que atente contra a democracia', disse a VEJA um ministro do TSE” (Veja, 11/08/21)
a) A partícula SE nas duas ocorrências caracteriza-se como partícula integrante do verbo.
b) A partícula SE se caracteriza como partícula de indeterminação do sujeito na 1ª ocorrência e como partícula apassivadora na 2ª, com
a ﬁnalidade de generalizar as informações.
c) A expressão “nas urnas eletrônicas” tem a função sintática de adjunto adverbial de lugar.
d) Nos dois contextos estruturais, o uso da partícula apassivadora - SE tem a função de desviar a atenção quanto aos agentes
responsáveis pelas ações.
e) A oração introduzida pelo conector COMO expressa valor semântico de conformidade.
8ª QUESTÃO
A “charge” é um texto que circula na esfera jornalística e que tem na propriedade “ser datado” uma característica essencial, por retratar
fatos em evidência no momento de sua produção. Considerando que a sua compreensão depende da recuperação do contexto
situacional de produção, indique o problema ESPECÍFICO que é o alvo da crítica na charge abaixo exposta, publicada no jornal O
Tempo:

Em: 19/10/21
a)
b)
c)
d)
e)

Descuido da população em relação à coleta de lixo.
Diﬁculdades enfrentadas pelas mães que precisam trabalhar para cuidar dos ﬁlhos.
Retorno do Brasil à posição de miséria, dado o aumento da fome.
Aumento da violência doméstica, incluindo violência contra as crianças.
Surgimento de doenças infecciosas devido à falta de higiene.
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Leia o texto abaixo de modo as responder às questões 9 e 10.
Antidepressivos e ansiolíticos
Saiba quais são os efeitos colaterais que os medicamentos podem causar

A ansiedade, depressão, estresse... Todos esses problemas podem ser tratados com o auxílio de medicamentos, como é o caso
de antidepressivos e ansiolíticos. No entanto, mesmo que recomendados e indispensáveis para um tratamento efetivo, tais artifícios
podem ocasionar efeitos colaterais no organismo.
É importante ressaltar, primeiramente, que, assim como qualquer outro medicamento, os antidepressivos devem ser usados de
maneira consciente, com a indicação e a quantidade adequadas, seja para obter uma resposta mais satisfatória, quanto para não
manifestar efeitos colaterais indesejados. “Ao fazer uso deles, acontece uma adaptação dos receptores nas sinapses, mas isso não
signiﬁca que eles vão causar uma dependência química. Ela só ocorre quando eles chegam a estimular o centro do prazer do cérebro e a
pessoa não consegue deixar de usar a medicação”. [...]
Por trabalharem justamente nos hormônios, alguns efeitos podem acabar surgindo. Os mais famosos são o aumento de peso e
a insônia, mas é importante ressaltar que a indicação de determinados medicamentos dependerá da necessidade e, também, da resposta
do indivíduo. [...] “A interação medicamentosa pode ocasionar o aumento ou a diminuição dos efeitos colaterais dos remédios, como
também pode ocorrer interferência entre a medicação e certos alimentos, que podem alterar a sua absorção e distribuição no
metabolismo”, indica Maria Helena. Por isso, o acompanhamento multidisciplinar é essencial. Além da psicoterapia associada a
medicamentos, frequentar um nutricionista também pode ser interessante e, em casos de prevalência de outro problema, consultar seu
especialista para saber se um tratamento não inﬂuenciará o outro, e, caso sim, buscar alternativas. (Segredos da mente – O poder do
cérebro, Ano 3, N.4 - 2019).
9ª QUESTÃO
Após a leitura do fragmento textual abaixo exposto, avalie as explicações fornecidas com relação ao modo de articulação das orações
nos trechos em destaque.

É importante ressaltar, primeiramente, que
, assim como qualquer outro medicamento(1),
os antidepressivos devem ser usados de maneira consciente, com a indicação e a quantidade
adequadas, seja para obter uma resposta mais satisfatória,quanto para não manifestar
efeitos colaterais indesejados(2).
[...] “Ela (a dependência) só ocorrequando eles chegam a estimular o centro do prazer do
cérebro e a pessoa não consegue deixar de usar a medicação(3)”.
[...] “A interação medicamentosa pode ocasionar o aumento ou a diminuição dos efeitos
colaterais dos remédios, como também pode ocorrer interferência entre medicação e certos
alimentos, que podem alterar a sua absorção e distribuição no metabolismo
” (4).
( ) Em 1, há duas orações conectadas por subordinação adverbial em que a primeira expressa noção de conformidade.
( ) Em 2, há duas orações subordinadas com valor de ﬁnalidade em relação à principal, estando interligadas por um vínculo de
alternância.
( ) Em 3, há uma oração que se liga à principal estabelecendo uma relação de causa.
( ) Em 4, há duas orações conectadas por coordenação das quais se depreende uma relação semântica de adição.
A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é:
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, F, V.
F, V, F, V.
F, V, V, F.
V, F, F, V.
V, V, F, F.
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10ª QUESTÃO
Nos dois fragmentos abaixo, as orações subordinadas em destaque se classiﬁcam, respectivamente, como:
I- Saiba quais são os efeitos colaterais que os medicamentos podem causar.
II- [...] consultar seu especialista para saber se um tratamento não inﬂuenciará o outro, e, caso sim, buscar alternativas.
a)
b)
c)
d)
e)

Adjetiva explicativa e Substantiva objetiva direta.
Substantiva objetiva direta e Substantiva objetiva direta.
Substantiva objetiva direta e Adverbial condicional.
Adjetiva restritiva e Adverbial condicional.
Substantiva objetiva direta e Adverbial ﬁnal.

11ª QUESTÃO
Indique a alternativa em que todos os verbos estão ﬂexionados corretamente, estabelecendo a concordância verbal no texto que se
apresenta a seguir.
Conheça técnicas com origem do outro lado do mundo que ____ (CONTRIBUIR) para o tratamento da ansiedade
Massoterapia: A prática tem registros em livros chineses cerca de 300 anos antes de Cristo, pois esse povo já ___ (HAVER
DESCOBRIR) que uma massagem bem feita vai além de somente relaxar o cansaço do dia a dia. Toques e pressões em lesões em
regiões especíﬁcas ___ (AJUDAR) corpo e mente a ___ (FICAR) mais leves, oferecendo uma grande ajuda no combate à ansiedade.
Isso ocorre porque há aumento da circulação do sangue e relaxamento dos músculos, reduzindo tensões. O sistema nervoso
parassimpático também é ativado, liberando adrenalina, que relaxa o corpo. No entanto, para garantir esse efeito, ___ (SER
NECESSITAR) sessões regulares de massagem. As regiões com maior quantidade de terminações nervosas, como os pés e o pescoço,
costumam gerar um relaxamento maior que já pode ser sentido no momento da massagem. Porém, no decorrer das sessões, a sensação
de leveza passa a ser notada na rotina diária. (Exercícios contra a ansiedade - Ano 4, N.6 -2019)
A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é:
a)
b)
c)
d)
e)

Contribui – haviam descoberto – ajudam – ﬁcar – são necessárias.
Contribuem – havia descoberto – ajudam – ﬁcarem – são necessárias.
Contribuem – haviam descoberto – ajuda – ﬁcar – são necessárias.
Contribuem – havia descoberto – ajuda – ﬁcar – é necessário.
Contribui – havia descoberto – ajudam – ﬁcarem – são necessários.

12ª QUESTÃO
Abaixo estão expostas diferentes versões do parágrafo introdutório de um texto que trata de técnicas para o tratamento da ansiedade*. A
distinção entre elas se deve ao emprego das vírgulas, um importante recurso para a compreensão do texto. Após a leitura, indique a
alternativa em que todas as vírgulas são empregadas de forma CORRETA. *Fonte: Exercícios contra a ansiedade - Ano 4, N.6 -2019.
a) MEDITAÇÃO: Quando a ansiedade se torna um transtorno sério ﬁca (,) praticamente impossível(,) controlar o ﬂuxo de
pensamentos que deixam a cabeça em ponto de ebulição. A proposta da meditação é tornar a pessoa(,) graças a muito treino capaz
de manter autonomia(,) sobre a mente e não mais ser refém dos próprios pensamentos.
b) MEDITAÇÃO: Quando a ansiedade se torna um transtorno sério ﬁca praticamente impossível controlar o ﬂuxo de pensamentos(,)
que deixam a cabeça em ponto de ebulição. A proposta da meditação é tornar a pessoa graças a muito treino(,) capaz de manter
autonomia sobre a mente e não mais ser refém dos próprios pensamentos.
c) MEDITAÇÃO: Quando a ansiedade se torna um transtorno sério(,) ﬁca praticamente impossível controlar o ﬂuxo de pensamentos
que deixam a cabeça em ponto de ebulição. A proposta da meditação(,) é tornar a pessoa graças a muito treino(,) capaz de manter
autonomia sobre a mente e não mais ser refém dos próprios pensamentos.
d) MEDITAÇÃO: Quando a ansiedade se torna um transtorno sério(,) ﬁca praticamente impossível controlar o ﬂuxo de pensamentos
que deixam a cabeça em ponto de ebulição. A proposta da meditação é tornar a pessoa(,) graças a muito treino(,) capaz de manter
autonomia sobre a mente e não mais ser refém dos próprios pensamentos.
e) MEDITAÇÃO: Quando a ansiedade se torna um transtorno sério ﬁca praticamente impossível(,) controlar o ﬂuxo de
pensamentos(,) que deixam a cabeça em ponto de ebulição. A proposta da meditação é tornar a pessoa(,) graças a muito treino(,)
capaz de manter autonomia sobre a mente(,) e não mais ser refém dos próprios pensamentos.
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Leia o texto abaixo e, em seguida responda às questões 13, 14 e 15
O ceguinho (Stanislaw Ponte Preta)
No duro mesmo só existiriam dois tipos de cegos: o de nascença e o que ﬁcou cego em vida. Mas, como diz Primo
Altamirando, contrariando a chamada voz popular, Deus põe e o homem dispõe. Assim, há um terceiro tipo de cego que nenhum
oftalmologista, seja qual for a amplitude de seus conhecimentos oftalmológicos, jamais poderá curar: o cego por necessidade.
E que o leitor mais apressado pouquinha coisa não pense que estou me referindo àquele tipo de camarada que se encaixa
perfeitamente no dito "o pior cego é o que não quer ver", porque este é cego por metáfora, enquanto que o terceiro tipo de cego, isto é, o
cego por necessidade, é considerado por todos como cego no duro, às vezes com carteirinha de cego e tudo.
Seu Júlio, que hoje é lavador de automóveis (e entre os automóveis que lava, lava o meu), já foi cego por necessidade.
Começou sua carreira na porta da Igreja de Nosso Senhor do Bonﬁm (agora Matriz de Nossa Senhora de Copacabana). Seu Júlio, artista
consciencioso, era um cego perfeito e ganhava esmola às pampas.
- E o senhor sempre trabalhou como cego, seu Júlio?
- Não senhor. Eu comecei perneta, sim senhor.
- Perneta?
- Usava perna de pau. Quem me ensinou foi um cigano meu amigo. A gente botando uma calça larga o truque é fácil de fazer.
Mas, como perneta, seu Júlio um dia teve uma contrariedade. Apareceu pela aí um chefe de polícia com intenções de
endireitar o Brasil e foi chato. Organizou uma campanha de perseguição à mendicância e seu Júlio entrou bem. Quando o carro da
polícia, mais conhecido na linguagem policial como viatura, parou na porta da igreja, mendigo que podia se pirou, mas seu Júlio não
pôde correr de calça larga e perna de pau, que a tanta perfeição não chegaram os engodos do cigano. Seu Júlio foi em cana.
- E quando saiu das grades?
- Virei cego por necessidade. Treinei uns dois meses em casa, passando dia e noite com uma venda nos olhos. Fiquei bárbaro
em trejeito de cego. A pessoa podia fazer o maior barulho do meu lado, que eu nem me virava pra ver o que tinha acontecido. Fiquei um
cego tão legal que um dia houve um desastre bem em frente à igreja. Um carro bateu num caminhão da Cervejaria Brahma e caiu
garrafa pra todo lado. Foi um barulho infernal. Pois eu ﬁquei impávido. Nem me mexi.
Quando seu Júlio me contou esta passagem, notei o orgulho estampado em seu semblante. Era como um velho ator a contar,
numa entrevista, a noite em que a plateia interrompeu seu trabalho com aplausos consagradores em cena aberta. Era como um veterano
craque de futebol a descrever para os netos o gol espetacular que ﬁzera e que deu às suas cores o campeonato daquele ano.
- Como cego o senhor nunca foi em cana, seu Júlio?
- Nunquinha. Sabe como é... Cego vê longe. Mal surgia um polícia suspeito eu me mandava a 120.
- E por que abandonou a carreira de cego?
- Concorrência desleal.
E explica que, no tempo dele, não havia essa coisa de alugar criança subnutrida para pedir esmola. Depois que apareceram as
mães de araque, o cego tornou-se quase obsoleto no setor da mendicância. A polícia também, hoje em dia, é praticamente omissa.
- E sendo a polícia omissa, dá muito mais mendigo à saída da missa diz seu Júlio, sem evitar o encabulamento pelo trocadilho
infame. Toda essa desorganização administrativa levou-o a abandonar a carreira de cego por necessidade.
Nos países subdesenvolvidos a mendicância é uma miséria. Seu Júlio que o diga. Era um cego dos melhores, mas largou a
carreira na certeza de que, mais dia menos dia, vai ter muito mais gente pedindo do que dando esmola. (Acontece na cidade/ Carlos E.
Novaes [et. al.], S. Paulo: Ática, 2005)
13ª QUESTÃO
Do ponto de vista da macroestrutura textual, o texto apresenta as seguintes características:
IIIIIIIVV-

É uma crônica que revela, por meio de linguagem simples e descontraída e de sequências narrativas e dialógicas, uma fase de
diﬁculdade vivida pelo personagem central, que usou de subterfúgios para sobreviver.
Há várias expressões de natureza coloquial no texto, recurso usado para dar mais veracidade aos fatos e originalidade, dado o
contexto de que faz parte o personagem, fator que determina que o texto circula na esfera jornalística, e não na literária.
Através da narrativa, o autor expõe um problema social – as condições precárias de vida de muitas pessoas que vivem pedindo
esmolas, situação que persiste e tende a piorar.
Há evidência de ironia, no sentido de que os termos “trabalho” e “carreira”, presentes nos trechos: “trabalhou como cego”,
“começou/abandonou sua carreira”, são usados em contraposição à noção de emprego formal.
No trecho que faz alusão à omissão da polícia na tarefa de tirar as pessoas das ruas, o autor alerta, indiretamente, para o fato de
que se não houver ﬁscalização as pessoas vão se acostumar com a vida de mendicância e não vão procurar emprego.

É CORRETO o que se aﬁrma apenas em:
a) I, II, III e V.
b) I, II e V.
c) II, III e IV.

d) I, III e IV.
e) I, II e IV.
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14ª QUESTÃO
Analise as explicações a seguir com relação a alguns recursos linguísticos presentes no texto e assinale (V) para as proposições
verdadeiras e (F) para as falsas.
( ) Em: “No duro mesmo só existiriam dois tipos de cegos: o de nascença e o que ﬁcou cego em vida.”, o item “o” se classiﬁca como
pronome demonstrativo.
( ) Em: “Não pense que estou me referindo àquele tipo de camarada que se encaixa perfeitamente no dito "o pior cego é o que não
quer ver", porque este é cego por metáfora, enquanto que o terceiro tipo de cego, isto é, o cego por necessidade, é considerado
por todos como cego no duro,[...]”, os conectivos “porque” e “enquanto que” podem ser substituídos, sem prejuízo semântico,
por “pois” e “mas”, respectivamente.
( ) Em: “Seu Júlio, que hoje é lavador de automóveis (e entre os automóveis que lava, lava o meu), já foi cego por necessidade”, a
expressão “Seu Júlio”, que inicia o parágrafo, assume a função de vocativo na frase.
( ) Na resposta apresentada pelo personagem: “ – (Eu)Virei cego por necessidade”, o termo “cego” assume, na frase, a função de
objeto direto e a unidade “por necessidade”, de adjunto adverbial de causa.
A sequência CORRETA se apresenta em:

a) F, F, V, V.
b) V, F, F, V.
c) F, V, F, F.
d) V, V, V, F.
e) V, V, F, F.
15ª QUESTÃO
Leia o trecho a seguir com atenção para as escolhas do autor quanto ao léxico e às estruturas oracionais, e, em seguida avalie as
proposições.
“Mas, como perneta, seu Júlio um dia teve uma contrariedade. Apareceu pela aí um chefe de polícia com intenções de
endireitar o Brasil e foi chato. Organizou uma campanha de perseguição à mendicância e seu Júlio entrou bem. Quando o carro da
polícia, mais conhecido na linguagem policial como viatura, parou na porta da igreja, mendigo que podia se pirou, mas seu Júlio não
pôde correr de calça larga e perna de pau, que a tanta perfeição não chegaram os engodos do cigano. Seu Júlio foi em cana”.
I-

Ocorre o uso de expressões giriáticas, a exemplo de “Seu Júlio entrou bem”; “Seu Júlio foi em cana”; mendigo que podia se pirou”
(fugiu).

II- Ocorre o uso do QUE (coloquial), empregado com valor de explicação, equivalente a POIS: “pois a tanta perfeição não chegaram
os engodos do cigano”.
III- Ocorre inversão sintática, em que o sujeito aparece posposto ao verbo: a tanta perfeição não chegaram os engodos do cigano”.
IV- Ocorre, no ﬁnal do parágrafo, uma oração justaposta que mantém um vínculo semântico de adversidade, de modo que o conectivo
adequado ao contexto seria: “Porém, Seu Júlio foi em cana.”
É CORRETO o que se aﬁrma apenas em:
a) I, II, III.
b) I, III, IV.
c) I, III.
d) II, IV.
e) III, IV.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
16ª QUESTÃO
Considere duas proposições simples p e q, uma sentença
composta c e a seguinte tabela-verdade.

19ª QUESTÃO
Três amigas, Paula, Raíssa e Silvana, marcaram de almoçar
juntas para conhecer um restaurante recém-inaugurado e cada

p

q

c

V

V

F

V

F

V

F

V

V

um dos ﬁlhos tem 9 anos, outro tem 10 anos e o outro tem 11

F

F

V

anos. A criança de Paula tem 9 anos, a de Silvana é Carol; a

uma levou um ﬁlho junto. Os nomes dos ﬁlhos são Ana, Bruno
e Carol, mas nao
̃ necessariamente nesta ordem. Além disso,

criança de Raíssa não é Ana e nem tem 10 anos. As idades de
Ana, Bruno e Carol são, respectivamente:

Considere agora as seguintes aﬁrmações:
I- c é ~(pɅq).
II- c é p → q.
III- c é ~pV~q.

a) 11, 10 e 9.
b) 9, 10 e 11.

Neste caso:
a)
b)
c)
d)
e)

c) 10, 11 e 9.

Apenas I e II são verdadeiras.
Apenas I e III são verdadeiras.
Apenas II e III são verdadeiras.
Apenas I é verdadeira.
I, II e III são falsas.

d) 11, 9 e 10.
e) 9, 11 e 10.

17ª QUESTÃO
Considere as proposições simples p, q e r. Se p e q são
verdadeiras e r é falsa, quais dos seguintes itens contêm apenas
proposições compostas verdadeiras?

20ª QUESTÃO
Os cinco nomes mais populares entre os bebês do sexo
feminino registrados no Brasil em certo período foram Alice,
Helena, Heloísa, Laura e Valentina. Considerando a

a)
b)
c)
d)
e)

p→r e (pVq)Ʌr.
p→r e (pɅq)V r.
~r e (pɅq)V r.
~(pɅqɅr) e p↔(qVr).
(pVq)Ʌr e p↔(qVr).

classiﬁcação do mais popular (1°) ao menos popular (5°) entre
esses, temos:
– o nome Laura é mais popular do que Valentina, mas menos
popular do que Helena;

18ª QUESTÃO
Considere as proposições:

– Valentina é menos popular do que Alice, mas mais popular
do que Heloísa;

p: Eu vou viajar.
q: Eu estou de férias.
r: Eu não tenho dinheiro sobrando este mês.

– Laura e Alice estão em classiﬁcações consecutivas.
Assim, o nome mais popular e o menos popular são,
respectivamente,

Neste caso, assinale a alternativa que representa a proposição:
Se estou de férias e tenho dinheiro sobrando este mês, então eu
vou viajar.
a)
b)
c)
d)
e)

pɅ(~q) ↔ r.
qɅ(~r) → p.
q Ʌ r → p.
pɅ(~q) → r.
p → q Ʌ (~r).

a) Heloísa e Alice.
b) Alice e Heloísa.
c) Helena e Heloísa.
d) Helena e Valentina.
e) Heloísa e Helena.
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21ª QUESTÃO
Alex, Eduardo, Ítalo e Paulo se inscreveram em concursos públicos para cargos em prefeituras de quatro diferentes cidades paraibanas.
As provas acontecerão em meses diferentes. Considere que:
– Eduardo se inscreveu no concurso da prefeitura de Campina Grande, cuja prova será em março ou dezembro;
– Paulo fará as provas em setembro, mas não é o concurso para a prefeitura de João Pessoa;
– Ítalo se inscreveu no concurso para João Pessoa ou Patos. Ele não fará as provas em junho;
– Alex se inscreveu no concurso para a prefeitura de Sousa e as provas serão em junho ou dezembro;
– Ítalo fará suas provas em dezembro.
Neste caso, os meses nos quais serão realizadas as provas de Campina Grande, João Pessoa, Patos e Sousa são, nesta ordem,
a) dezembro, março, setembro e junho.

d) março, dezembro, setembro e junho.

b) março, junho, dezembro e setembro.

e) dezembro, março, junho e setembro.

c) dezembro, junho, setembro e março.
22ª QUESTÃO
Quatro crianças de uma creche adoeceram em diferentes dias desta semana. Cada uma delas apresentou exatamente um dos seguintes
sintomas: tosse, febre, coriza e dor de cabeça. Considerando que:
– nem Amanda nem Júlio adoeceram na quarta;
– Mateus não teve febre;
– Renata adoeceu na terça;
– Amanda teve tosse;
– nem Mateus nem Renata tiveram dor de cabeça;
– Amanda não adoeceu na Quinta.
Em quais dias da semana adoeceram as crianças que apresentaram, respectivamente, coriza, dor de cabeça, febre e tosse?
a) Quarta, quinta, terça e Segunda.
b) Segunda, quinta, terça e Quarta.
c) Segunda, terça, quarta e quinta.

d) Quarta, terça, quinta e segunda.
e) Terça, quinta, segunda e quarta.

23ª QUESTÃO
Considerando a sequência 1, 3, 7, x, 31, y, pode-se dizer que x e y são iguais a:
a) 13 e 63.
b) 13 e 47.
c) 15 e 63.

d) 15 e 47.
e) 9 e 33.

24ª QUESTÃO
Considerando a sequência 4, 6, 2, x, -6, y, pode-se dizer que x e y são iguais a:
a) -2 e -4.
b) 8 e 4.
c) 0 e -2.

d) 0 e -4.
e) -4 e -2.

25ª QUESTÃO
Patrícia, Pedro e Paloma são irmãos. Patrícia vai visitar sua mãe a cada dois dias, Pedro a cada três dias e Paloma a cada 7 dias. Se hoje
os três ﬁlhos foram visitar sua mãe, daqui a quantos dias acontecerá novamente de a mãe receber a visita dos três ﬁlhos no mesmo dia?
a) 42.
b) 30.
c) 21.

d) 63.
e) 84.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26ª QUESTÃO
A Lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências. Considerando-se a legislação do SUS, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, atribuições especíﬁcas para cada nível de gestão. À direção municipal do SUS
compete, EXCETO:
a) Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.
b) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
c) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
d) Dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde.
e) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
27ª QUESTÃO
No que diz respeito à Lei 8.080/90, as comissões intersetoriais terão a ﬁnalidade de articular políticas e programas de interesse para a
saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A articulação das políticas e
programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades, EXCETO:
a) Saúde do trabalhador.
b) Alimentação e nutrição.
c) Saneamento e meio ambiente.
d) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.
e) Política de sangue e seus derivados.
28ª QUESTÃO
As diretrizes da política nacional de saúde bucal foram apresentadas em 2004 e apontam para uma reorganização da atenção em saúde
bucal, tendo o conceito do cuidado como eixo de reorientação do modelo. O desenvolvimento de ações nesta perspectiva tem
princípios próprios, além dos expressos no texto constitucional (universalidade, integralidade e equidade). Aponte os princípios da
PNSB que encontram-se descritos CORRETAMENTE:
I-

Vínculo: responsabilizar a unidade ou serviço de saúde na solução dos problemas em sua área de abrangência, através da oferta de
ações qualiﬁcadas, eﬁcazes e que permitam o controle, pelo usuário, no momento de sua execução.

II-

Responsabilidade Proﬁssional: implicar-se com os problemas e demandas dos usuários, garantindo respostas resolutivas,
tornando-se corresponsável pelo enfrentamento dos fatores associados com o processo saúde-doença em cada território.

III- Ética: assegurar que toda e qualquer ação seja regida pelos princípios universais da ética em saúde.
IV- Acesso: deﬁnir democraticamente a política de saúde bucal, assegurando a participação das representações de usuários,
trabalhadores e prestadores, em todas as esferas de governo.
V-

Acolhimento: implicar-se com os problemas e demandas dos usuários, garantindo respostas resolutivas, tornando-se
corresponsável pelo enfrentamento dos fatores associados com o processo saúde-doença em cada território.

Estão CORRETAS as aﬁrmativas:
a) I, II, III, IV, V.
b) I, III, V, apenas.
c) I, II, III, IV, apenas.
d) I, II, III, apenas.
e) IV, V apenas.
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29ª QUESTÃO
A portaria Nº 2.436, de 21 de Setembro de 2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de suas
diretrizes no âmbito do SUS. Sobres os tipos de equipe - Equipe de Saúde da Família (ESF) e Equipe de Saúde Bucal (ESB), assinale a
alternativa CORRETA:
a) Nas hipóteses de grande dispersão populacional, as ESF podem contar, ainda, com até 24 (vinte e quatro) Agentes Comunitários de
Saúde.
b) Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da população
com número máximo de 750 pessoas por ACS.
c) A composição da carga horária mínima por categoria proﬁssional deverá ser de 10 (dez) horas, com no máximo 3 (três)
proﬁssionais por categoria, devendo somar no mínimo 40 horas/semanais.
d) Os proﬁssionais de saúde bucal podem se organizar em Modalidade I (CD + ASB ou TSB) ou Modalidade II (CD+ TSB + outro
TSB ou ASB), não necessariamente vinculados à uma UBS ou a Unidade Odontológica Móvel.
e) A distribuição da carga horária dos proﬁssionais é de responsabilidade do gestor, devendo considerar o perﬁl demográﬁco e
epidemiológico local para escolha da especialidade médica.
30ª QUESTÃO
Na Odontologia, o conhecimento da nomenclatura das cavidades é fundamental para a compreensão do preparo cavitário. No que diz
respeito às classiﬁcações complementares à classiﬁcação artiﬁcial de Black, considera-se "Slot" vertical de Markley o preparo em:
a) Pré-molares superiores e inferiores - quando apenas a face proximal cariada é incluída na preparação, sem nenhum envolvimento
da superfície oclusal.
b) Pré-molares e molares – quando apenas a face proximal é envolvida, preservando a crista marginal.
c) Molares inferiores - minicavidades nas superfícies oclusais dos molares.
d) Pré-molares inferiores - quando a lesão não atingiu as estruturas de reforço do esmalte, ponte de esmalte e cristas marginais.
e) Pré-molares e molares – quando apenas o sulco principal foi atingido pela cárie.
31ª QUESTÃO
O preparo de cavidades, do ponto de vista terapêutico, é o tratamento biomecânico da cárie e de outras lesões dos tecidos duros do
dente, de forma que as estruturas remanescentes possam receber uma restauração que as proteja, seja resistente e previna a reincidência
de cárie. Sobre procedimentos do preparo de uma cavidade, de acordo com Black, considera-se forma de “retenção”:
a) Remoção de partículas remanescentes das paredes cavitárias, possibilitando a colocação do material restaurador em uma cavidade
completamente limpa.
b) Característica dada à cavidade para que as estruturas remanescentes e a restauração sejam capazes de suportar as forças
mastigatórias.
c) Etapa que visa possibilitar a instrumentação adequada da cavidade e a inserção do material restaurador.
d) Consiste na remoção dos prismas de esmalte fragilizados, pelo alisamento das paredes internas de esmalte da cavidade, ou no
acabamento adequado do ângulo cavossuperﬁcial.
e) Forma dada à cavidade para torná-la capaz de ﬁrmar a restauração, evitando o seu deslocamento.
32ª QUESTÃO
A formulação e o desenvolvimento dos cimentos de ionômero de vidro por Wilson Kent (1971) teve por objetivo combinar as boas
propriedades do cimento de silicato e de policarboxilato de zinco. Sobre o Ionômero de Vidro, assinale às aﬁrmativas CORRETAS:
O pó do cimento de ionômero de vidro é formado pela fusão de seus componentes principais, ou seja, da sílica (SiO2), da alumina
(Al2O3) e do ﬂuoreto de cálcio (CaF2).
II- O ﬂuoreto de cálcio não participa da reação de presa, sendo responsável apenas pela liberação de ﬂúor para o meio.
III- A adição do ácido tartárico tem a função de aumentar a viscosidade da massa, tendo como desvantagem a redução do tempo de
trabalho.
IV- O excesso de água deixa esses materiais fracos mecanicamente e reduz a velocidade da reação de presa.
V- A reação de presa desse material é exotérmica (± 5ºC) e se inicia a partir da aglutinação (mistura) do pó com o líquido.
I-

Estão CORRETAS as aﬁrmativas:
a) I, II, III, V, apenas.
b) I, II, IV, V, apenas.
c) I, IV, V, apenas.

d) II, III, IV, apenas.
e) I, II, III, IV, V.
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33ª QUESTÃO
O complexo dentina-polpa é uma entidade embriológica e funcional. O ponto crítico da proteção do complexo dentina-polpa está no
correto diagnóstico clínico da condição pulpar e a escolha do tipo de tratamento conservador mais indicado para cada situação clínica.
A esse respeito, considera-se “proteção pulpar direta”:
a) Técnica pulpar não-vital, que consiste na preparação dos canais radiculares e posterior obturação dos mesmos com um material
reabsorvível.
b) Remoção da parte coronária da polpa, evitando-se o risco de contaminação e a manutenção do processo inﬂamatório.
c) Remoção da polpa coronária em sua totalidade, para, então, revestí-la com material biocompatível, como o hidróxido de cálcio.
d) Procedimento realizado em dentes decíduos que demonstram inﬂamação crônica ou necrose para além da polpa coronária.
e) Uso de um revestimento biológico, geralmente o hidróxido de cálcio, e mais recentemente, o MTA, sobre polpas expostas
acidentalmente.
34ª QUESTÃO
O cirurgião-dentista deve estar preparado para operar, garantindo o máximo de segurança ao paciente e minimizando a chance de
ocorrência de uma complicação trans ou pós-operatória. No entanto, quando estas acontecem, devem ser imediatamente identiﬁcadas
e a conduta clínica mais adequada deve ser tomada para minimizar os danos ao paciente. Sobre as complicações trans e pós-operatórias
em Odontologia, assinale a alternativa INCORRETA:
a) No caso de alvéolo seco ou alveolite seca, o tratamento consiste na curetagem copiosa do alvéolo, irrigação com solução salina
estéril e a inserção de medicamento no alvéolo.
b) Na fratura da tuberosidade maxilar a primeira opção é ﬁxar o dente a ser extraído e adiar a extração por seis a oito semanas, durante
as quais ocorrerá a cicatrização óssea.
c) Para comunicação oroantral, se esta for pequena (2 mm ou menos de diâmetro), nenhum tratamento adicional será necessário. Se a
abertura for de tamanho moderado (2 a 6 mm), uma sutura em forma de oito deve ser realizada acima do alvéolo dentário.
d) O alvéolo seco, ou alveolite seca é um atraso na cicatrização, mas não é associado a uma infecção. Essa complicação pós-operatória
causa dor moderada a intensa, mas, sem que tenha sinais ou sintomas característicos de infecção, como febre, edema e eritema.
e) As infecções são uma rara complicação depois de uma extração dentária de rotina. Uma assepsia cuidadosa, por meio de cirurgia
por retalho e debridamento depois da cirurgia, podem ser o melhor modo de prevenir uma infecção em áreas de retalhos mucosos.
35ª QUESTÃO
A radiograﬁa é uma ferramenta importante para o diagnóstico e tomada de decisão na Odontologia. Sobre as técnicas radiográﬁcas
extra-bucais, considera-se a técnica póstero-anterior utilizada para exame dos seios maxilares, cujo paciente é posicionado com o
plano sagital mediano perpendicular ao plano horizontal, mantendo a região do mento apoiada no chassi porta-ﬁlmes e a região do
ápice nasal afastada cerca de 1,5 a 3,0cm, a incidência de:
a) Djian.
b) Hirtz.
c) Póstero-anterior dos seios frontais (PASF).

d) Waters.
e) Telerradiograﬁa.

36ª QUESTÃO
Pacientes com complicações médicas às vezes precisam de modiﬁcações em seus cuidados pré-operatórios quando uma cirurgia bucal
é planejada. Sobre os principais comprometimentos sistêmicos que podem afetar o tratamento odontológico, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) A hipertensão leve ou moderada (p. ex., pressão sistólica < 200 mmHg ou pressão diastólica < 110 mmHg) não é normalmente um
problema na realização de um tratamento cirúrgico bucal ambulatorial.
b) Para os pacientes com histórico de infarto agudo do miocárdio (IAM), cirurgias bucais mais simples podem ser concretizadas antes
de 6 meses após o IAM, se for pouco provável que o procedimento provoque uma ansiedade signiﬁcativa e se o paciente teve uma
recuperação do IAM sem intercorrências.
c) A cirurgia para pacientes com cardiomiopatia hipertróﬁca que não consegue ser muito bem controlada por medicamentos, é
preferível que seja adiada até que seja possível compensá-la ou os procedimentos possam ser realizados em ambiente hospitalar.
d) Para o portador de angina pectoris, a anestesia local profunda é contra-indicada, pois pode exacerbar a ansiedade do paciente,
aconselhando-se também não dar mais que 4 mL de uma solução anestésica local com uma concentração de epinefrina de
1:100.000.
e) A fratura da mandíbula durante a extração é uma complicação rara, associada quase exclusivamente à remoção cirúrgica dos
terceiros molares impactados.
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37ª QUESTÃO
Tumores de glândulas salivares constituem uma importante área no campo da patologia oral e maxilofacial. Considere uma neoplasia
benigna de glândula salivar com as seguintes características clínicas: aumento de volume nodular de crescimento lento e indolor na
glândula, podendo ser ﬁrme ou ﬂutuante à palpação, com tendência de ocorrer bilateralmente, acometendo geralmente adultos idosos.
A lesão supracitada corresponde a:
a)
b)
c)
d)
e)

Oncocitoma (Adenoma Oxifílico).
Tumor De Warthin (Cistadenoma Papilar Linfomatoso).
Adenoma Pleomórﬁco (Tumor Misto Benigno).
Adenocarcinoma Polimorfo De Baixo Grau.
Adenocarcinoma de Células Acinares.

38ª QUESTÃO
“É uma área mal deﬁnida e altamente controversa da medicina dental que está em evolução. O diagnóstico abrange um grupo de
apresentações caracterizadas por dor, inﬂamação e graus variados de hiperplasia periosteal gnática, esclerose e radiolucidez”. Este
conceito corresponde a
a)
b)
c)
d)
e)

Osteomielite Supurativa Crônica.
Osteomielite Supurativa Aguda.
Osteomielite Esclerosante Difusa.
Osteíte Condensante.
Periostite Ossiﬁcante.

39ª QUESTÃO
Por sua comprovada eﬁcácia, custo reduzido e facilidade de aplicação, os bochechos à base de ﬂuoretos alcançaram grande
popularidade na Odontologia. Sobre as aplicações tópicas de soluções, géis e pastas proﬁláticas com ﬂúor, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) As aplicações tópicas de ﬂúor são indicadas para pacientes com cárie ativa nas superfícies lisas e aqueles com alto risco de
ocorrência da doença.
b) A proﬁlaxia prévia se faz necessária. Análise in vitro indicou que a incorporação do ﬂúor ao esmalte é afetada pela limpeza anterior.
c) São grupos especiais que atendem aos critérios para aplicação de ﬂúor: pacientes ortodônticos, pacientes recebendo radiação em
cabeça e pescoço e pacientes com ﬂuxo salivar reduzido.
d) O ﬂúor-fosfato-acidulado apresenta como vantagens comparativas não ser irritante para o tecido gengival, não produzir
descoloração no esmalte, ter estabilidade e ser aplicado com praticidade.
e) Para a cobertura comunitária, a aplicação do gel FFA pode ser feita por uma equipe de saúde bucal, sob a coordenação de um
dentista.
40ª QUESTÃO
Os vernizes com ﬂúor são materiais aderentes aplicados pelo proﬁssional à superfície dentária, permitindo uma liberação lenta e
gradativa de ﬂúor para o esmalte. Sobre os vernizes ﬂuoretados, assinale a alternativa CORRETA:
a) A redução esperada da prevalência de cárie, em princípio, é maior na dentição decídua que na dentição permanente.
b) Os vernizes possibilitam uma adição de elevada concentração de ﬂuoreto, no entanto apresentam como limitação a necessidade de
uma grande quantidade de material.
c) Em geral, o verniz ﬂuoretado não é tolerante à agua, o que faz com que a saliva o impossibilite de exercer seus efeitos.
d) Não se considera a escovação pelo próprio paciente uma limpeza prévia satisfatória.
e) A ingestão de alimentos não é capaz de remover a película formada pelo verniz ﬂuoretado, apenas a escovação, que deve ser
evitada.
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