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DENTISTA

afirmar que
alternativa:

21. (CONCURSO MAURITI/2018). Em
relação às Redes de Atenção à Saúde
(RAS), assinale entre as alternativas a
seguir aquela que se apresenta
INCORRETA:

é

INCORRETA

a

A) Preconiza a valorização da dimensão
subjetiva e social permeando todas as
práticas de atenção e gestão, fortalecendo
processos integradores e promotores
responsabilização.
B) Tem como foco a atuação no tratamento da
doença pelo modelo biomédico de
assistência.

A) Constituem-se em arranjos organizativos
formados por ações e serviços de saúde
com diferentes configurações tecnológicas e
missões assistenciais, articulados de forma
complementar e com base territorial.

C) Propõe o fortalecimento do trabalho em
equipe multiprofissional, estimulando a
transdisciplinaridade.

B) É representado pelo trabalho da equipe
multidisciplinar que assiste toda a
população, integrando, coordenando o
cuidado, e atendendo às suas necessidades
de saúde.

D) Estimula a comunicação entre gestores,
trabalhadores e usuários para construir
processos comprometidos com a produção
de saúde e com a produção de sujeitos.

C) Compreende os serviços de Emergência e
Urgência como portas de entrada exclusivas
ao sistema, tendo em vista a sua
característica de livre demanda ou “portas
abertas”.

E) Utiliza da informação, da comunicação, da
educação permanente e dos espaços da
gestão na construção da autonomia e
protagonismo de sujeitos e coletivos.

D) É uma resposta à fragmentação do sistema
público de saúde brasileiro e propõe a
construção
processual
de
sistemas
integrados de saúde que articulem os
territórios sanitários, os componentes da
integração e a gestão da clínica.

23. (CONCURSO MAURITI/2018). No
âmbito da Epidemiologia em Saúde
Bucal, pode-se afirmar que está
INCORRETA a afirmativa:
A) Os principais objetivos dos levantamentos
epidemiológicos
são:
conhecer
a
prevalência e severidade da doença;
conhecer as necessidades de tratamento
associadas a ela; permitir a análise do
comportamento da doença ao longo do
tempo; documentar a distribuição da
doença; permitir o planejamento em saúde
pública; subsidiar, de maneira indireta, a
avaliação dos serviços.

E) Tem na atenção básica estruturada o acesso
do usuário ao sistema, racionalizando a
assistência sob a lógica da complexidade,
deles partindo o referenciamento ao longo
da rede.
22. (CONCURSO MAURITI/2018). A
respeito da Política Nacional de
Humanização (2003) e considerando os
seus princípios norteadores, pode-se

Concurso para provimento de cargos da Prefeitura de Mauriti – Data: 14/10/2018
8

_______________________________________________________________________________________

B) Com a introdução do índice CPO-D, obtido
através da contagem de dentes cariados,
perdidos e obturado, tornou-se disponível
um indicador de avaliação das condições de
cárie dentária em populações, usado até
hoje, apesar das inúmeras modificações.

(

) A lesão de cárie oclusal apresenta forma
de cone com o ápice voltado para a junção
amelodentinária.

C)

C) F, F, V, V, V

A) V, F, V, V, F
B) V, V, V, F, F

A idade de 12 anos é adotada
internacionalmente como parâmetro básico
para uso do indicador.

D) F, V, F, V, F
D) F, V, F, F, V

D) Os valores do índice correspondem aos
seguintes graus de severidade: muito baixo
(0,0 a 1,1), baixo (1,2 a 2,6), moderado (2,7
a 4,4), alto (4,5 a 6,5) e muito alto (6,6 e
mais).

25. (CONCURSO MAURITI/2018). Para o
controle de infecção durante o
atendimento
odontológico,
são
necessárias
algumas
medidas
de
biossegurança. O conjunto de meios
adotados para impedir a contaminação
de micro-organismos numa determinada
área pode ser definido como:

E) Estima a experiência presente e futura do
ataque da cárie dental à dentição
permanente.
24. (CONCURSO MAURITI/2018). Com
relação ao diagnóstico, ao tratamento e à
prevenção da cárie, julgue os itens
subsequentes, e assinale a alternativa
CORRETA:

A) assepsia
B) antissepsia
C) degermação

( ) O principal responsável pela ação do flúor
tópico é o fluoreto de cálcio (CaF2), que
age como um reservatório de flúor no meio
bucal.

D) descontaminação
E) esterilização

( ) As opacidades fluoróticas são simétricas,
arredondadas e localizadas; as não
fluoróticas, por sua vez, são difusas e
transversais.

26. (CONCURSO MAURITI/2018). Após os
procedimentos de exodontia de terceiros
molares, complicações como alveolite e
infecções podem ocorrer. O manejo
adequado destas condições define a
remissão
dos
sintomas
e
o
restabelecimento da higidez do paciente.
Sendo assim, assinale a alternativa que
apresenta o tratamento farmacológico
considerado adequado para o manejo da
alveolite e de infecções com micro-

( ) As lesões localizadas no esmalte, quando
paralisadas, se caracterizam por apresentar
superfície lisa e brilhante, podendo ter
coloração escura ou branca.
( ) As lesões que se estabelecem no esmalte,
no cemento ou na dentina hígidos são
denominadas lesões de cárie primárias.
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organismos anaeróbicos
(local ou sistêmica):

e

E) órgãos linfoides e receptores gustatórios,
que fazem parte da prega glossoepiglótica.

aeróbicos

A) talidomida associada a metotrexato, tendo
em vista que é necessário o uso de agentes
imunosupressores.

28. (CONCURSO MAURITI/2018). As
doenças infectocontagiosas acometem
considerável parte da população, e em
sua fase prodrômica, apresentam-se por
vezes
assintomáticas,
sendo
estas
passíveis de transmissão, em ambiente de
atendimento para a equipe de saúde
bucal, caso haja uso inadequado das
medidas de Biossegurança. No que
concerne às doenças infectocontagiosas
de risco ocupacional frequente para a
Equipe de saúde bucal, assinale apenas a
alternativa INCORRETA:

B) bochecho de solução alcoólica a 10% de
concentração, pois trata-se de bacteremia
transitória local.
(C) analgesia sistêmica e espera da remissão
dos sintomas sem, em virtude de ser uma
condição clínica autolimitada.
(D) clindamicina, em virtude do espectro de
ação amplo.
(E) Curativo com anestésico local e hidróxido
de cloroquina, a fim de limitar o
desconforto doloroso e a inflamação.

A) As hepatites virais são infecções do fígado
causadas por vírus e constituem importante
problema de saúde pública. Podem ser
causadas por agentes hepatotrópicos, em
que o fígado é o principal órgão-alvo da
replicação viral (ex.: vírus da hepatite A, da
hepatite B) e por agentes não
hepatotrópicos (ex. vírus da dengue, febre
amarela, citomegalovírus).

27. (CONCURSO MAURITI/2018). Para
orientar corretamento os pacientes em
relação à necessidade de autoexame para
prevenção do Câncer Bucal, é necessário
que o cirurgião dentista tenha pleno
conhecimento da anatomia regional,
inclusive da língua, que tem uma
estrutura anatômica complexa, e em cujo
terço posterior, encontram-se:

B) A principal forma de transmissão do vírus
da hepatite B é a via fecal-oral pela
ingestão de água e alimentos contaminados,
sendo o vírus eliminado em grande
quantidade nas fezes duas semanas antes e
até uma semana depois do início do quadro
clínico.

A) glândulas salivares serosas, que fazem
parte da tonsila palatina.
B) folículos linfoides, que são conhecidos
como tonsila lingual e fazem parte do anel
de Waldeyer.

C) A hanseníase é uma doença crônica
granulomatosa, proveniente de infecção
causada pelo Mycobacterium leprae, que
tem a capacidade de infectar grande número
de indivíduos (alta infectividade), no
entanto
poucos
adoecem
(baixa

C) glândulas salivares maiores, chamadas de
glândulas sublinguais.
D) órgãos linfoides, que fazem parte da úvula
lingual.
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patogenicidade), e
essas propriedades
dependem das características intrínsecas do
bacilo, de sua relação com o hospedeiro e o
grau de endemicidade do meio.

E)

nervos alveolar
temporal.

inferior

e

superior;

30. (CONCURSO MAURITI/2018). De
acordo com a Organização Mundial da
Saúde, anemia é um problema de saúde
pública global, que afeta o estado de
saúde, a capacidade laborativa e a
qualidade de vida de cerca de 2 bilhões
de pessoas, cerca de um terço da
população mundial. A Deficiência de
Ferro (DF) é responsável por 75% de
todos os casos de anemia. Carências
nutricionais causam repercussões clínicas
relevantes na cavidade bucal, e ao
cirurgião dentista cabe o correto
diagnóstico destas alterações. Assim
sendo, podemos afirmar que a anemia
por deficiência de ferro repercute na
cavidade bucal sob a forma de:

D) Em relação à tuberculose, os grupos mais
vulneráveis à doença são as pessoas
vivendo com HIV/ AIDS, pessoas em
situação de rua, população indígena,
profissionais de saúde e a população
privada de liberdade.
E) São considerados sinais e sintomas clínicos
sugestivos de imunodeficiência grave que
demandam
urgência
relativa
no
encaminhamento dos pacientes portadores
do HIV para serviço de referência a
Pneumonia por Pneumocystis jiirovecii, e a
Candidíase esofágica ou de traqueia,
brônquios ou pulmões.

A) periodontite infecciosa e hemorragia

29. (CONCURSO MAURITI/2018). A
execução de procedimentos anestésicos
pelo
cirurgião
dentista
requer
conhecimento das estruturas anatômicas
da cabeça e do pescoço. Considerando
isto, assinale a alternativa que descreve,
respectivamente em relação ao bloqueio
pterigomandibular, os nervos submetidos
à anestesia e os músculos que podem ser
afetados
acidentalmente,
causando
trismo:

B) síndrome da ardência bucal e osteomielite
C) queilite exfoliativa e fraturas mandibulares.
D) nevralgia do trigêmeo e alveolite
E) atrofia de papilas linguais e atrofia de
mucosa

31. (CONCURSO MAURITI/2018). Um
paciente adscrito ao território da
unidade
básica
de
saúde,
sob
acompanhamento
e
tratamento
psicofarmacológico para ansiedade e
depressão, faz uso crônico de Rivotril
(um benzodiazepínico) diariamente,
conforme dados colhidos do seu
prontuário. Este paciente necessita ser
submetido à cirurgia para extração
múltipla, sendo necessário realizar a
prescrição correta para analgesia pós-

A) nervos alveolar inferior e mentoniano;
digástrico.
B) nervos lingual e bucal; tireoglosso.
C) nervos alveolar e gengival; pterigoideo
distal.
D) nervos alveolar inferior, lingual e bucal;
pterigoideo medial.
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D) Paracetamol é o analgésico de escolha para
manejo de dores leves a moderadas e possui
ação analgésica, ainda que não seja dotado
de ação anti-inflamatória. No entanto, sua
administração submete o paciente a
diminuição da função plaquetária, efeitos
gastrointestinais e renais, o que limita seu
uso em gestantes.

operatória. Considerando apenas os
aspectos citados, deve-se evitar a
prescrição de:
A) dipirona
B) paracetamol com codeína
C) ibuprofeno
D) diclofenaco sódico ou potássico.

E) Como analgésicos indicados para dor pós
operatória leve ou moderada, os opióides
são comumente utilizados na Odontologia,
tendo nos efeitos respiratórios seus
principais efeitos adversos e limitantes de
dose.

E) nimesulida

32.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Considerando a grande frequência de
abordagens cirúrgicas realizadas na
prática odontológica, o controle da dor e
da inflamação são indispensáveis para o
bem estar do paciente no período pósoperatório. Assim sendo, a alternativa
CORRETA, no que diz respeito aos
fármacos antinflamatórios e analgésicos:

33.
(CONCURSO
MAURITI/2018).
Enquanto doença sistêmica, o diabetes
tem sido relacionada a alguns problemas
bucais. Considere os itens abaixo
enumerados, quanto às repercussões
bucais associadas ao controle metabólico
deficiente em pacientes diabéticos:

A) A classe de fármacos denominados antiinflamatórios esteroidais inclui diversos
ácidos orgânicos independentes, que
compartilham
propriedades
antiinflamatórias, analgésicas e antipiréticas,
sendo utilizados no tratamento da dor
branda a moderada.

I. candidíase oral;
II. hipersalivação, com saliva
viscosidade;
III. líquen plano e xerostomia;
IV. glossite rombóide mediana.
V. carcinoma verrucoso
Estão corretas somente:
A) I , III e IV.

B) Os antinflamatórios esteroidais inibem as
cicloxigenase 1 e a cicloxigenase 2,
isoenzimas da cicloxigenase, que assim
agem como inibidores diretos da síntese de
prostaglandina e tromboxano a partir do
ácido araquidônico.

de

alta

B) II, III e V.
C) I, e IV.
D) III e V.
E) I e V.

C) Os corticosteroides promovem a inibição da
fosfolipase A2 impedindo a liberação do
ácido araquidônico seguido de seus
metabólitos (prostaglandinas, prostaciclinas
e tromboxano).

34.
(CONCURSO
MAURITI/2018).
Paciente do sexo Feminino, 57 anos,
apresentou tontura, mal-estar, sudorese,
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D) Papiloma
E) Melanoma

formigamento nas pontas dos dedos e
visão turva, sem perda de consciência,
logo após ser submetido ao procedimento
anestésico local, durante tratamento
odontológico. Ao tomar o pulso, o
cirurgião dentista constatou aumento da
frequência cardíaca. A partir dos sinais e
sintomas apresentados pelo paciente,
trata-se provavelmente de um quadro de:

37.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Traumatismos
dentoalveolares
são
ocorrências comuns em indivíduos em
idade escolar e exigem que o cirurgiãodentista seja capaz de instituir
diagnóstico e terapêutica adequados, a
fim de evitar prejuízos funcionais e
estéticos de grande impacto na qualidade
de vida. Considerando as assertivas e
julgando-as como verdadeiras (V) ou
falsas (F), selecione entre as alternativas,
aquela que apresenta a sequência
CORRETA:

A) síncope vasovagal.
B) choque anafilático
C) crise hipertensiva.
D) síncope extrapiramidal.
E) transtorno convulsivo leve.

35.
(CONCURSO
MAURITI/2018).
Paciente do sexo feminino, 63 anos,
relatou durante a anamnese em consulta
pré-operatória para exodontia dos
elementos 45 e 46 com pulpite
irreversível e extensa perda coronária,
estar fazendo uso de bisfosfonatos
(Alendronato). Uma possibilidade de
complicação neste caso é a ocorrência de:

( ) Concussões e subluxações representam
lesões menores do ligamento periodontal e
da polpa, causados por impacto agudo.
( ) A concussão pode resultar em hemorragia
e edema no interior do ligamento
periodontal, gerando sensibilidade à
percussão e à mastigação.

A) hiperssalivação.
B) hipossalivação.
C) parestesia perioral.
D) osteonecrose dos maxilares.
E) manchamento de tecidos moles bucais.

( ) A subluxação provoca ruptura de algumas
fibras do ligamento periodontal, sem causar
deslocamento, sendo freqüente a ocorrência
de ligeiro sangramento do sulco gengival.
( ) O tratamento das concussões e subluxações
incluem dieta líquida e alívio das
interferências
oclusais,
além
de
imobilização dentária rigorosa por 90 dias
para possibilitar o adequado reparo ósseo.

36. (CONCURSO MAURITI/2018). Quanto
à semiotécnica dos tecidos moles bucais,
Indique a lesão que apresenta diascopia
positiva:

A) V,F,V,F

A) Mancha melânica
B) Granuloma
C) Hemangioma

B) V,V,F,V
C) F,V,V,F
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D) F,F,V,F

A) na remoção do tecido inflamatório e no
debridamento
de
contaminantes
da
superfície radicular como as endotoxinas
bacterianas.

E) V,V,V,F

B) no controle do tecido de granulação e na
indução de pequenos defeitos e poros no
cemento adjacente à lesão.

38. (CONCURSO MAURITI/2018 Na
abordagem de dentes decíduos ou
permanentes jovens com necessidade de
terapia pulpar, é possível afirmar
CORRETAMENTE que:

C) na indução do crescimento de epitélio sobre
a superfície radicular e na inibição dos
fibroblastos gengivais.

A) O capeamento pulpar direto de exposições
pulpares cariosas em dentes decíduos tem
um prognóstico favorável, sendo exceção a
falha terapêutica.

D) na aplicação de solução fluoretada sobre a
superfície radicular para estimular a
mineralização do cemento.

B) O tamanho da exposição pulpar é fator
determinante no prognóstico do capeamento
pulpar direto.

E) na permanência do tecido de granulação
que aumenta a vascularização local após o
período de reparo periodontal.

C)

Em virtude das dificuldades na
determinação da situação pulpar e do
prognóstico imensamente superior do
capeamento pulpar direto, a pulpotomia não
pode ser recomendada na dentição decídua.

40. (CONCURSO MAURITI/2018). Os
preparos cavitários para restaurações
são constituídos de várias partes,
principalmente paredes e ângulos. Como
se chama o ângulo formado pela união de
duas paredes circundantes?

D) O capeamento pulpar direto das exposições
pulpares pontuais, seja mecânica ou cariosa,
tem um prognóstico desfavorável no dente
permanente imaturo.

A) Ângulo cavo-superficial.
B) Ângulo diedro de segundo grupo.
C) Ângulo chanfrado
D) Ângulo cérvico-proximal.
E) Ângulo diedro de primeiro grupo.

E) O uso de materiais dentários à base de
hidróxido de cálcio é amplamente relatado
como detentor de resposta mais favorável
em
capeamentos
pulpares
diretos,
apresentando bom desempenho clínico e
custo-benefício.

41. (CONCURSO MAURITI/2018). A
escolha
de
materiais
dentários
funcionais, a exemplo daqueles que
liberam flúor como o ionômero de vidro,
para o planejamento de restauração em
pacientes que têm alto índice de cáries é
desejável, porque o flúor liberado:

39. (CONCURSO MAURITI/2018). No
tratamento da doença periodontal, um
dos fatores importantes no estímulo à
reinserção do ligamento periodontal
consiste:
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(A)
não
garante
as
propriedades
anticariogênicas, mas inibe o metabolismo
bacteriano por meio da formação de ácido
hidrofluórico.

A) Não é necessário o uso de isolamento
absoluto, bastando que se realize o controle
de umidade com sugador e rolos de
algodão.

(B) forma ácido hidrofluórico, que tem
propriedades anticariogênicas, mas este
ácido pode induzir a alteração do esmalte
remanescente e a formação de novas cáries.

B) Utilização de isolamento relativo com
grampo W8A posicionado no elemento 11.
C) Utilização de isolamento absoluto com
grampo 212 posicionado no elemento 11.

(C) tem longa duração e, dessa forma, a
restauração garante a integridade do
elemento dentário sem o aparecimento de
novas cáries.

D)

(D) além das propriedades anticariogênicas,
inibe o metabolismo bacteriano por meio da
formação de ácido hidrofluórico.

Realização de anestesia local e
posicionamento de matriz metálica, fixada
por porta-matriz, bem como controle de
umidade com sugador e rolos de algodão.

E) Utilização de isolamento absoluto com
grampo 209 posicionado nos caninos para
permitir a instrumentação, sem a
interferência do posicionamento de um
grampo no elemento a ser restaurado.

(E) tem longa duração, mas não tem boas
propriedades adesivas, o que pode acelerar
o processo de microfissuras e infiltrações.
42. (CONCURSO MAURITI/2018) O
isolamento
do
campo
operatório
corresponde a um conjunto de
procedimentos realizados na cavidade
bucal, com a finalidade de eliminar a
umidade e proporcionar condições
assépticas para o tratamento e
restauração dos dentes, conforme as
indicações dos materiais a serem
empregados. Assim sendo, assinale a
alternativa
que
indica
CORRETAMENTE a abordagem a ser
utilizada para o tratamento restaurador
adesivo com resina composta no
elemento 11 com extensa lesão cervical
não cariosa, cuja margem encontra-se
parcialmente encoberta por gengiva:

43. (CONCURSO MAURITI/2018) Os
desgastes dentais se apresentam de forma
variada e constituem um grupo de lesões
provocadas por fatores químicos e
mecânicos intervenientes na cavidade
bucal. Sendo assim, podemos afirmar
que é CORRETA a afirmação:
A) A abfração dental é uma lesão cervical não
cariosa de etiologia química, tendo em vista
que a mesma é provocada pela ação de
ácidos da cavidade bucal.
B) A erosão dental é comum na borda incisal
dos incisivos superiores, em virtude do
choque oclusal dos mesmos com os
incisivos inferiores mal posisionados.
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C) A erosão dental é decorrente da ação dos
ácidos bacterianos, especialmente quando o
pH da saliva encontra-se abaixo de 5,5.

o tempo operatório, evitando as fobias
relacionadas a punções, ruídos e vibrações
e, consequentemente, gerando menor
ansiedade.

D) As abfrações dentais são caracterizadas
como lesões em formato de cunha, cujas
bordas são bem definidas e decorrem de
trauma oclusal.
E)

E) Nas lesões ativas profundas, ou seja,
aquelas que atingem o terço interno da
espessura de dentina, o ART é uma terapia
inviável, pois a vigorosa curetagem do
tecido cariado ocasionaria exposição pulpar
e
a
consequente
necessidade
de
procedimentos mais invasivos como
capeamento direto e pulpotomia.

Quando
superfícies
oclusais
sofrem desgastes dentais mediados por
contatos oclusais
prematuros
ou
sobremordida com choque oclusal, este
desgaste é denominado faceta de desgaste.

45. (CONCURSO MAURITI/2018). A
erupção dos dentes de um indivíduo que
possa ser considerada fora dos padrões
normais, e de alguma forma traga
problemas, geralmente é aquela que se
afasta muito das datas consideradas
normais. Sobre os fatores sistêmicos que
podem afetar a erupção, podemos
afirmar que está INCORRETO:

44. (CONCURSO MAURITI/2018). A
respeito do tratamento restaurador
atraumático (ART), julgue os seguintes
itens
e
assinale
a
alternativa
INCORRETA:
A) O termo atraumático refere-se à técnica
restauradora
empregada
em
lesões
dentinárias, que dispensa o uso de
anestesia,
isolamento
absoluto
e
instrumentos rotatórios.
B)

A) Os casos, fora dos limites normais, na
maioria das vezes, estão relacionados com
problemas
endócrinos,
como
hipotireoidismo e hipopituitarismo, que
retardam a erupção. Por sua vez, o distúrbio
por excesso de funcionamento dessas
glândulas geralmente provoca erupção
precoce dos dentes.

Apenas instrumentos manuais são
utilizados para a remoção da maior parte do
tecido alterado (amolecido, desmineralizado
e irreversivelmente lesado) pela doença
cárie.

C) É uma abordagem de mínima intervenção
que procura preservar o máximo de
estrutura dentária e emprega materiais
adesivos nas restaurações, rotineiramente os
cimentos ionoméricos.

B) Quanto a problemas endócrinos, deve-se
citar ainda que o retardo da puberdade em
geral provoca atraso na erupção.
C) Outros fatores que influenciam a erupção
podem ser citados, por exemplo, a
desnutrição.
Quando
isso
ocorre,
geralmente na dentição decídua, está

D) Por dispensar o uso de anestesia e
instrumentos rotatórios, a técnica do ART
aumenta a probabilidade de maior
cooperação obtida pelo paciente, reduzindo
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relacionado com a carência de vitaminas B,
E e K.

apenas a alternativa que apresenta uma
afirmativa INCORRETA sobre o
amálgama de prata:

D) Alguns estudos também apontam que
crianças prematuras e/ou com peso muito
baixo (< 1.500 g = 1,5 kg) ao nascimento
podem apresentar atraso na erupção dos
primeiros dentes decíduos, provavelmente
relacionado com distúrbios nutricionais
durante a gestação.

A) A liga usada nos amálgamas dentários
tradicionais consiste em uma mistura de
prata, estanho, zinco e mercúrio.
B) A prata é o constituinte principal, presente
em combinação com o estanho na forma do
composto intermetálico Ag3Sn, conhecido
como fase γ.

E) Os pacientes portadores de síndrome de
Down apresentam alterações da sequência
de erupção, com atrasos.

C) O cobre está presente para aumentar a
resistência e dureza do amálgama, e um
efeito mais pronunciado é produzido
quando seu conteúdo é aumentado além de
6%.

46. (CONCURSO MAURITI/2018). A
maioria dos carcinomas de boca parece
ser originada da mucosa aparentemente
normal, mas algumas condições podem
predispor à malignização, ou serem
precedidos por lesões potencialmente
malignas. Dentre estas lesões e/ou
condições, podemos destacar, EXCETO:

D) As variáveis que estão sob controle do
dentista e que podem afetar a qualidade
final da restauração são: proporcionamento
da liga e mercúrio, trituração, condensação,
escultura e polimento.
E) O creep consiste no escoamento resultante
da carga oclusal repetitiva e atuante por
longo prazo, e pode causar o achatamento
dos pontos de contato, sobre-extensão e
protrusão das margens da restauração na
superfície dentária, motivando fratura
marginal.

A) síndrome de Plummer-Vinson
B) glossite romboidal mediana
C) eritroplasia
D) leucoplasia
E) displasias liquenóides

48. (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre os
princípios de Radiologia Odontológica,
podemos afirmar CORRETAMENTE
que:

47. (CONCURSO MAURITI/2018) O
Amálgama é um dos materiais dentários
mais utilizados em toda a história da
Odontologia
e
conhecer
suas
propriedades permite um uso clínico
eficiente
e
seguro,
garantindo
longevidade à restauração dental
confeccionada com ele. Assinale, a seguir,

A) A sensibilidade ou velocidade radiográfica
refere-se à quantidade de radiação
necessária para produzir uma imagem com
contraste padrão.
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B) A sensibilidade dos filmes radiográficos
intra-orais é indicada por um número que
designa um grupo em particular.

50.
(CONCURSO
MAURITI/2018).
Constituem deveres fundamentais dos
profissionais inscritos no Conselho
Federal de Odontologia, conforme
emanado pelo código de ética da
categoria, e cuja violação caracteriza
infração ética, EXCETO:

C) Processar um filme exposto aos raios X faz
com que ele fique translúcido na área
exposta.
D) A energia do feixe de raios X, fornecida
pelo kVp, não influencia o contraste da
imagem.

A) manter regularizadas suas obrigações
financeiras junto ao Conselho Regional e
manter seus dados cadastrais atualizados
junto ao Conselho Regional.

E) Contraste radiográfico é um termo que
descreve as variações de densidades em
uma
radiografia,
representado
pela
diferença de densidades entre as áreas
claras e escuras na mesma.

B)

exercer
a
profissão
mantendo
comportamento digno e manter atualizados
os conhecimentos profissionais, técnicocientíficos e culturais, necessários ao pleno
desempenho do exercício profissional.

49.
(CONCURSO
MAURITI/2018).
Considerando
os
procedimentos
odontológicos onde são empregados os
princípios cirúrgicos, a necrose do
retalho pode ser prevenida, se forem
observados os seguintes princípios, COM
EXCEÇÃO DE:

C) Promover a saúde coletiva no desempenho
de suas funções, cargos e cidadania, quando
exercer a profissão no setor público,
estando isento quando atuar no setor
privado, e elaborar e manter atualizados os
prontuários na forma das normas em vigor,
incluindo os prontuários digitais.

A) O planejamento do aporte sanguíneo do
retalho é fundamental para a prevenção da
necrose do mesmo.

D) Propugnar pela harmonia na classe e
abster-se da prática de atos que impliquem
mercantilização da Odontologia ou sua má
conceituação.

B) A base do retalho nunca deve ser mais
ampla do que o seu ápice (extremidade).

E)

C) Em geral, a dimensão da base do retalho
não pode ser menor que a altura.
D) Deve-se, sempre que possível, incluir um
suprimento sanguíneo axial na base do
retalho.
E)

A base do retalho não deve
excessivamente torcida ou distendida.

ser

Não manter vínculo com entidade,
empresas ou outros desígnios que os
caracterizem como empregado, credenciado
ou cooperado quando as mesmas se
encontrarem em situação ilegal, irregular ou
inidônea, e comunicar aos Conselhos
Regionais
sobre
atividades
que
caracterizem o exercício ilegal da
Odontologia e que sejam de seu
conhecimento.
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