


• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas
provas.
C As siglas seguintes, quando usadas, deverão ser interpretadas da forma indicada: DF = Distrito Federal; LODF = Lei Orgânica
do Distrito Federal; CLDF = Câmara Legislativa do Distrito Federal; TJDFT = Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios;
STJ = Superior Tribunal de Justiça; STF = Supremo Tribunal Federal.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 7.

Sabe o leitor o que lhe trago aqui? Uma pérola. (...)1

Pesquei-a agora mesmo na costa da Câmara Municipal.
Gosto daqueles mares, às vezes tempestuosos, às vezes banzeiros,
mas sempre fecundos. Dizem que há um plano de fazer desaguar ali4

os rios Maranhão e Caiapó, contra todas as induções de geografia, e
a despeito das leis da hidráulica. Contanto que me não tirem as
pérolas. 7

Vamos à que acabo de colher. Todos os anos, em se
aproximando o entrudo, a Câmara manda correr um edital que o
proíbe, citando a postura e apontando as penas. Até aqui a ostra;10

agora a pérola. Este ano a Câmara fez saber duas coisas: primeiro,
que a postura está em seu inteiro vigor; segundo, que deve ser
cumprida literalmente. Sim, meu senhor, literalmente; deve ser13

cumprida literalmente.
(...)
Isto em trocos miúdos, quer dizer: Meus filhos, olhem que16

agora é sério. Estou cansada de publicar editais que nem mesmo os
ingleses vêem. Não, não pode ser. Canso-me em dizer que atirar água
é um delito, encrespo as sobrancelhas, pego na vara de marmeleiro,19

e é o mesmo que se caísse um carro. Nada, agora é sério. Hão de
cumprir literalmente a postura, ou vai tudo raso. 

Entretanto, a coisa é menos fácil do que parece. A postura22

impõe multa aos que jogam entrudo, e, não podendo o infrator pagar
a multa, sofrerá “dois a oito dias de prisão”; sendo escravo, porém,
sofrerá “dois a oito dias de cadeia”. Como encaminhar literalmente25

esses dois infratores, um para a prisão, outro para a cadeia? Se não
fosse a condição da literalidade, eu, no caso dos urbanos, mandava-os
ambos para o xilindró, que é um meio-termo; mas devendo ser literal,28

não saberia que fazer.
(...)
Mas o que o leitor não suspeita é que não lhe dou esta31

pérola, e assim castigo a incredulidade com que me recebeu. Vou
restituí-la à matrona municipal. Ela a porá ao colo, nos três dias de
entrudo, para assistir ao baile dos limões-de-cheiro, que promete ser34

esplêndido, tão esplêndido que ela acabará por dançar com os outros. 
Se assim acontecer, que fará a Câmara nos anos seguintes?

Terá de recorrer a outros advérbios, ferrenhamente, implacavelmente,37

terrivelmente, e sempre inutilmente, porque nestas coisas, amiga
minha, ou se trata de um recreio popular, e é preciso fazer como
aquele chefe de polícia, que o trocou por outro; — ou se trata de40

eleições, e então, antes de dar um advérbio à execução das leis, é
melhor dar-nos o sentimento da legalidade, que está muito por baixo. 

E depois, pode ser que o povo imagine que o direito de fazer43

entrudo, como o de expor ossos de defunto nas vitrinas, é
constitucional. Se assim for, creia a Câmara que ele há de defendê-lo,
a todo custo, considerando que, se hoje lhe tirasse o de jogar água,46

amanhã pode tirar-lhe o de profanar ossos nas vitrinas da Rua do
Ouvidor. Premissa traz conseqüência; liberdade morta, liberdade
moribunda. Ou mais derramadamente: as liberdades dependem tanto49

umas das outras, que o dia da morte de uma é a véspera da morte de
outra. Vá lá em vinte palavras o que estava em duas.

Machado de Assis. Crônicas — Balas de estalo. In: Obra
Completa – volume III. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973, p. 438-9.

Em relação às idéias e estruturas lingüísticas do texto,

julgue os itens que se seguem.

1 No segundo parágrafo, a cadeia metafórica

composta em relação a “costa”, “mares” e “pérolas”

tem o efeito de sentido de ironia no que se refere ao

funcionamento da Câmara Municipal.

2 No parágrafo às linhas de 16 a 21, por meio de

recurso de personificação, o autor dá voz à Câmara

Municipal.

3 A oração iniciada por “não podendo” (R.23) tem

valor concessivo.

4 O autor do texto discute a idéia de que a

interpretação literal da norma exigiria que os termos

“prisão” e “cadeia” fossem compreendidos com

significados diferentes, o que poderia provocar

dúvidas na imposição de pena aos infratores.

5 Pelos sentidos do texto, a expressão “matrona

municipal” (R.33) indica tratamento cerimonioso e

respeitoso em relação à instituição a que se refere.

6 Em “defendê-lo” (R.45), o pronome “-lo” refere-se

a “povo” (R.43).

7 Em “liberdade morta, liberdade moribunda” (R.48-

49), a vírgula pode ser substituída, sem prejuízo

para a correção gramatical e para a informação do

período, pela expressão significa, imediatamente

a seguir, outra.
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O Brasil é grande. Apesar de todas as crueldades e1

discriminações, especialmente contra as comunidades

indígenas e negras, e de todas as desigualdades e dores que

não devemos esquecer jamais, o povo brasileiro realizou4

uma obra de resistência e construção nacional admirável.

Construiu, ao longo do século, uma nação plural,

diversificada, contraditória até, mas que se estende de uma7

ponta a outra do território. Dos encantados da Amazônia aos

orixás da Bahia; do frevo pernambucano às escolas de samba

do Rio de Janeiro; dos tambores do Maranhão ao barroco10

mineiro; da arquitetura de Brasília à música sertaneja.

Estendendo o arco de sua multiplicidade nas culturas de São

Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e13

da região Centro-Oeste. Esta é uma nação que fala a mesma

língua, partilha os mesmos valores fundamentais, sente-se

brasileira.16

Onde a mestiçagem e o sincretismo se impuseram,

dando uma contribuição original ao mundo, onde judeus e

árabes conversam sem medo, onde, toda migração é bem-19

vinda, porque sabemos que, em pouco tempo, pela nossa

própria capacidade de assimilação e de bem-querer, cada

migrante se transforma em mais um brasileiro.22

Luís Inácio Lula da Silva. Discurso de Posse. 

Com referência aos sentidos e às estruturas lingüísticas do texto

acima, julgue os itens seguintes.

8 A expressão “é grande” (R.1) restringe-se à extensão territorial

do Brasil.

9 A inserção de Essa nação vai dos no lugar de “Dos”, antes de

“encantados da Amazônia” (R.8), prejudica a correção

gramatical do período e altera o significado original da

informação.

10 Antes de “Onde a mestiçagem” (R.17), subentende-se a

repetição da expressão “Esta é uma nação”, que inicia o

período antecedente.

11 Os sinais de ponto-e-vírgula às linhas de 9 a 11 podem, sem

prejuízo para a correção gramatical do período, ser

substituídos por vírgulas.

12 Estaria gramaticalmente correta, à linha 14, a redação região

Centro-Oeste, esta é uma nação....

O Estado democrático estabelece o direito, a fim1

de que o limite da liberdade de cada um seja a liberdade dos
outros. O Brasil livrou-se da tutela do arbítrio e não aceita
a tutela da coação, nem o intimidam facções ou grupos.4

A liberdade implica o compromisso de fortalecer
o poder político contra a insegurança de abalos
institucionais. Ouvir a todos e conviver com todos, sem7

discriminação. Tolerância não significa concordância.(...)
A liberdade não se esgota na vontade institucional.

Ela tem de ser capaz de gerar direitos sociais, para ser a10

liberdade que não permita a morte pela fome, pelas
doenças, pela insegurança das cidades e pela ausência de
trabalho. Enfim, a liberdade é a vida; é uma perspectiva de13

vida feliz.
Mas o exercício da liberdade tem de ser integral.

Indissociáveis são as liberdades política, econômica e16

social. Todos sabem que, onde morreu a liberdade
econômica ou existe a servidão social, a liberdade política
não existe. Querer a liberdade política sem garantir o poder19

criador competitivo da iniciativa privada é não conhecer
a realidade da História. Querer liberdade econômica,
convivendo com a injustiça social e com a miséria, é admitir22

uma sociedade de privilégios que termina na violência e no
silêncio das ideologias. 

José Sarney. Discurso de Posse.

Em relação ao texto acima, julgue os itens a seguir.

13 A expressão “a fim de que” (R.1-2) pode, sem prejuízo para
a correção gramatical e para o sentido original do período,
ser substituída por qualquer uma das seguintes: para que,
com o objetivo de que, conquanto que.

14 Em “nem o intimidam” (R.4), “o” é pronome que se refere
ao antecedente “arbítrio” (R.3).

15 Em “implica o compromisso” (R.5), a substituição de “o”
por com mantém a correção gramatical e a informação
original do período.

16 Imediatamente antes da palavra “Tolerância” (R.8), pela
relação que a oração estabelece  com o período anterior,
caberia o emprego da conjunção Entretanto, seguida de
vírgula e letra minúscula.

17 O trecho “ser integral. Indissociáveis são as liberdades”
(R.15-16) admite, sem prejuízo para a correção gramatical
do texto, a seguinte reescrita: ser integral, uma vez que são
indissociáveis as liberdades.

18 As vírgulas logo após “que” (R.17) e “social” (R.18)
justificam-se por isolar oração subordinada adjetiva
restritiva deslocada de sua posição na ordem direta.

19 A substituição de “convivendo” (R.22) por já que se
convive mantém a correção gramatical e o sentido original
do período.

20 A linguagem do primeiro parágrafo do texto é inadequada
para a redação de correspondências oficiais em razão de
sua subjetividade.
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Acerca da elaboração, redação, alteração e consolidação das leis
do DF, julgue os seguintes itens.

21 Procedimento legislativo é o conjunto de atos pré-ordenados
que objetivam a formação das leis mediante a colaboração

entre os poderes do DF.

22 O procedimento legislativo, disciplinado pelo Regimento

Interno da CLDF,  pode ser ordinário, sumário ou especial.

23 No âmbito do Poder Legislativo do DF, denomina-se lei

complementar aquela que disciplina matéria que a LODF
determina como seu objeto, e resolução, a lei que disciplina,

com efeito externo, matéria de competência privativa da
CLDF.

24 A iniciativa comum pode ser  exercida pelo governador do
DF, por qualquer membro ou órgão da CLDF e pelos

cidadãos.

No que se refere ao Regimento Interno da CLDF, julgue os
próximos itens.

25 A denominação Câmara Legislativa decorre da fusão dos
nomes atribuídos às casas legislativas dos municípios e dos

estados-membros da Federação, respectivamente.

26 As sessões legislativas ordinárias têm a duração de nove

meses e meio e são divididas em dois períodos, sendo o
primeiro iniciado em 1.º de fevereiro e o segundo, em 1.º de

agosto.

27 Na sessão legislativa extraordinária, a CLDF somente

deliberará sobre a aprovação do projeto de lei de diretrizes
orçamentárias.

28 Cabe à Mesa Diretora organizar a relação dos deputados
distritais, que deverá ser concluída após a sessão de posse.

29 A criação das regiões administrativas do DF ocorrerá
mediante lei aprovada pela maioria simples dos deputados

distritais, e sua extinção dar-se-á mediante maioria absoluta.

30 Os conselhos de representantes comunitários funcionam junto

às administrações regionais como órgãos deliberativos,
consultivos e fiscalizadores dos atos de gestão dos

administradores.

Quanto à Constituição Federal e aos direitos e garantias
fundamentais, julgue os seguintes itens.

31 O Brasil adota uma Constituição de tipo rígido e formal, de
maneira que as únicas normas de nível constitucional, no país,

são a própria Constituição e as emendas constitucionais
regularmente aprovadas pelo Congresso Nacional.

32 Os direitos e garantias fundamentais integram a proteção
constitucional mais importante dirigida aos indivíduos, aos

grupos e, em certos casos, até às pessoas jurídicas; apesar
disso, esses direitos não têm caráter absoluto, portanto podem

sofrer limitações.

Julgue os itens a seguir, acerca da organização do Estado e do
Poder Legislativo.

33 Em relação ao DF, é correto afirmar que, embora ele
possua as competências reservadas aos estados-membros,
não pode ser dividido em municípios; ele é regido por lei
orgânica votada em dois turnos por sua Câmara Legislativa,
com intervalo mínimo de dez dias entre as votações.

34 Uma das mais importantes formas de atuação do Poder
Legislativo consiste nas comissões parlamentares de
inquérito que se destinam a investigar possíveis atos
ilícitos, os quais devem ser determinados para se permitir
a instauração válida da comissão. Essas comissões devem
funcionar por prazo certo e têm poderes de investigação
semelhantes aos das autoridades judiciárias, muito embora
determinadas medidas somente possam ser decretadas pelo
Poder Judiciário, como é o caso da prisão preventiva.

Em relação à tributação e às finanças públicas, julgue os itens
seguintes.

35 No que tange à repartição das competências tributárias, a
competência para instituir taxa será da pessoa jurídica de
direito público que preste serviço de qualquer natureza ao
qual a taxa esteja associada, ou que exerça poder de polícia
do qual a taxa decorra.

36 Em virtude do princípio constitucional da legalidade,
apenas a lei em sentido formal, isto é, aquela aprovada pelo
Poder Legislativo após o devido processo, pode criar ou
majorar tributos; em conseqüência, o Poder Executivo não
pode fazê-lo por meio de medida provisória.

37 É privativa da União a competência para emitir moeda, a
qual é exercida pela Casa da Moeda do Brasil.

Julgue os itens que se seguem, a respeito da LODF e da
organização do DF.

38 De acordo com a LODF, um dos objetivos prioritários do
DF consiste em preservar o conjunto urbanístico de
Brasília, de suas cidades-satélites e do chamado Entorno do
DF, de maneira a se preservar sua identidade, adequando-se
as exigências do desenvolvimento à defesa de sua memória,
de sua tradição e de suas peculiaridades.

39 Se, em determinado ano, um anteprojeto de lei for rejeitado
pela CLDF, a matéria dele constante poderá ser
reapresentada a esse órgão na mesma sessão legislativa,
desde que a maioria absoluta dos membros da casa assim
proponha; por outro lado, se o veto do Poder Executivo a
um projeto de lei for derrubado pela CLDF, o projeto
poderá vir a ser promulgado pelo próprio presidente da
Câmara, caso o governador não o faça dentro de certo
prazo.

40 Um indivíduo não-nascido no Brasil não pode ser eleito
governador do DF, à luz das disposições da LODF.
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No atinente aos atos administrativos, ao controle da administração
pública, aos contratos administrativos e aos agentes
administrativos, julgue os itens subseqüentes.

41 Para, pelo menos, parte da doutrina especializada, não
obstante o dever de legalidade da administração pública, esta
pode, em casos excepcionais e observadas certas condições,
deixar de declarar a invalidade de um ato administrativo,
quando constatar e justificar cabalmente que a anulação
causará mais mal que a manutenção do ato.

42 Uma das modalidades mais relevantes de controle da
administração pública é o realizado por ela própria, o qual
decorre do poder de autotutela dos entes e órgãos públicos;
esse controle interno fundamenta-se no princípio da
legalidade e pode ser tanto realizado de ofício quanto
mediante provocação do interessado; pode, ainda, ser
preventivo, concomitante ou posterior.

43 Devido à presunção de validade dos atos da administração
pública e à formalidade a eles inerente, os contratos
administrativos concernentes a direitos reais sobre imóveis
não precisam ser lavrados em serviço notarial.

44 A atuação de particulares em colaboração com o poder
público pode ocorrer até independentemente de remuneração,
bem como em situações nas quais a remuneração não é paga
pelo ente público, mas por pessoas jurídicas de direito
privado.

Julgue os itens a seguir, no que tange aos poderes e princípios
básicos da administração e aos serviços públicos.

45 O poder regulamentar é a única maneira pela qual se exerce
a função normativa do Poder Executivo.

46 Por força do princípio do devido processo legal, a
administração deve sempre comunicar ao interessado
qualquer decisão que lhe afete a propriedade ou a liberdade;
essa comunicação deve ser feita, em regra, previamente à
prática do ato, mas poderá ser posterior, em situações
excepcionais.

47 De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio
da adaptabilidade implica a atualização e a modernização dos
serviços públicos, ainda que isso ocorra apenas em função das
possibilidades materiais do poder público.

Referentemente à Lei de Licitações e Contratos Administrativos
(Lei n.º 8.666/1993), à Lei n.º 8.112/1990, da União, na forma
consolidada pelo Decreto Legislativo n.º 1.094/2004, e à Lei de
Permissões e Concessões, julgue os itens seguintes.

48 As sociedades de economia mista e empresas públicas
exploradoras de atividade econômica não estão obrigadas a
licitar.

49 Nos termos do Decreto Legislativo n.º 1.094/2004, que
consolidou a aplicação, no DF, da Lei n.º 8.112/1990, da
União, a responsabilidade do servidor do DF pelo
cometimento de ilícito pode ser, de modo cumulativo, de
natureza cível, penal e administrativa, e de modo
relativamente independente; no caso de o agente público
cometer ato sujeito à pena de demissão, esta pode ser aplicada
ainda que o servidor não tenha sofrido sanção anterior.

50 Uma das características essenciais das concessões e
permissões de serviços públicos consiste em que a
remuneração do prestador do serviço se faz, necessariamente,
mediante a cobrança de tarifa dos usuários, de maneira a não
onerar o Estado pela prestação da atividade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A saliva desempenha papel primordial na saúde oral, e

alterações que afetem as funções salivares podem comprometer

os tecidos bucais moles e duros. A respeito desse assunto, julgue

os seguintes itens.

51 A composição salivar é de 90% de água e 10% de sólidos,

que são, principalmente, proteínas e eletrólitos. 

52 O pH da saliva depende fortemente da taxa de secreção e,

em indivíduos saudáveis, normalmente varia entre 6,5 e 7,4.

53 O uso de antidepressivos e anti-histamínicos induz a

diminuição do volume salivar devido a interações

periféricas com os sistemas receptores colinérgicos

muscarínicos da glândula salivar.

54 Diuréticos podem induzir mudanças na composição salivar

por meio de sua ação nos sais do corpo e no equilíbrio

hídrico e também por meio de efeitos inibidores do

transporte eletrolítico nas glândulas salivares.

55 Algumas doenças auto-imunes, como a síndrome de

Sjögren e a fibrose cística, são causas comuns de prejuízo

na secreção salivar sem ocorrência de mudanças

composicionais na saliva.

56 Na paralisia de Bell, o baixo fluxo salivar é devido ao

comprometimento da inervação glandular. 

57 Pacientes idosos apresentam, freqüentemente, baixa

secreção salivar devido à diminuição da função das

glândulas salivares.

58 O diabetes melito dependente de insulina (tipo I) causa

danos às glândulas salivares, levando à hipossalivação. Nos

pacientes acometidos por essa afecção, o fluxo salivar

reduzido e os altos níveis de glicose nas secreções salivares

facilitam a instalação de cárie dentária.

59 A desnutrição, bem como a bulimia e a anorexia nervosa,

pode, em severos e longos períodos, reduzir o fluxo salivar,

tornando a dentição suscetível à erosão e à cárie dentária.

60 A cárie de radiação, comum em pacientes submetidos a

radioterapia na região da cabeça e do pescoço, é

freqüentemente encontrada em superfícies dentárias

relativamente resistentes à cárie, como as linguais e as

incisais.

61 As substâncias-tampão da saliva influenciam

significativamente as mudanças de pH induzidas pela

microbiota na profundidade da placa bacteriana e dos

tecidos duros e, por isso, têm forte correlação com a

experiência de cárie.
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A anestesia local faz parte da prática corriqueira do
cirurgião-dentista. Apesar da avaliação das necessidades do
paciente e da preparação adequada do tecido, complicações
locais e sistêmicas associadas à anestesia local ocasionalmente se
desenvolvem. Julgue os itens que se seguem, a respeito da
ocorrência de anestesia persistente ou parestesia. 

62 O traumatismo de qualquer nervo pode levar à parestesia.
O edema e o aumento de pressão provocados na região do
nervo pela infiltração de solução anestésica local
contaminada por álcool ou solução de esterilização pode ser
uma das causas de parestesia, que pode durar meses ou anos.

63 Ocorre hiperestesia quando a manifestação clínica não é a
perda de sensibilidade e sim uma sensação de dor, que
ocorre normalmente associada a estímulos não-nocivos.

64 Ocorre disestesia quando a manifestação clínica não é a
perda de sensibilidade e sim um aumento de sensibilidade
associado a estímulos nocivos.

65 A paralisia facial transitória é comumente causada pela
introdução de anestésicos locais na cápsula da glândula
parótida, localizada na borda posterior do ramo mandibular
em contato com os músculos pterigóide medial e masseter.

66 Um problema secundário à paralisia facial é a incapacidade
do paciente de fechar ou piscar o olho voluntariamente, pois
o reflexo protetor da pálpebra fica prejudicado. Nesse caso,
se o paciente usa lente de contato, elas devem ser removidas
até que os movimentos musculares retornem.

Os tecidos humanos possuem características
geneticamente determinadas, que fazem que suas respostas às
injúrias sejam facilmente previsíveis. Com base nessa
previsibilidade, os princípios de cirurgia, que ajudam a otimizar
a cicatrização das feridas, têm evoluído com o tempo. A maioria
das decisões importantes relacionadas com procedimentos de
cirurgia oral e maxilofacial é tomada bem antes de o cirurgião-
dentista administrar qualquer anestésico.

James R. Hupp. Princípios de cirurgia. In: Princípios de cirurgia

oral e maxilofacial. 4.ª ed. Peterson, 2005 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, acerca do tema objeto do fragmento de
texto acima.

67 As incisões na cavidade oral devem ser adequadamente
planejadas. É melhor incisar na gengiva inserida e sobre osso
saudável que na gengiva não-inserida e sobre osso não-
saudável, ou em áreas com perdas ósseas.

68 Retalhos cirúrgicos são realizados para fornecer acesso
cirúrgico a uma determinada área ou mover tecidos de um
local para outro. Em geral, a dimensão da altura do retalho
não pode ser menor que a base e, de preferência, a altura
deve ter duas vezes a dimensão da base.

69 Há vários meios de promover a hemostasia, os quais incluem
a aplicação, na ferida, de substâncias vasoconstritoras, como
a adrenalina, ou pró-coagulantes, como o colágeno ou a
trombina comercial.

70 O edema, que é o acúmulo de líquidos no espaço intersticial
devido à transudação de vasos lesados e à obstrução linfática
pela fibrina, ocorre, após cirurgias, como resultado do
traumatismo de tecidos.

O traumatismo dentoalveolar e dos tecidos moles,
provocado por diversos tipos de trauma, é uma ocorrência
freqüente. As causas mais comuns são quedas, acidentes
automobilísticos, acidentes esportivos, brigas, abusos contra
crianças, e acidentes ocorridos em parques de recreação. Muitas
lesões são produzidas por quedas, que se iniciam quando a
criança começa a caminhar e atingem o pico antes da idade
escolar. O dentista será provavelmente chamado por um pai
nervoso, cujo filho acabou de cair e está sangrando pela boca.
É importante que o dentista esteja familiarizado com o trauma
dentoalveolar para tratá-lo de maneira adequada, quando de sua
ocorrência.

Edward Ellis III. Traumatismo dentoalveolar e de tecidos moles. Princípios

de cirurgia. Cirurgia oral e maxilofacial. Peterson, 4.ª ed., 2005 (com adaptações). 

A respeito do assunto abordado no texto acima apresentado,
julgue os itens seguintes.

71 A presença de fissuras de esmalte geralmente não demanda
nenhum tipo de tratamento.

72 Quando ocorre fratura horizontal ou oblíqua da raiz, o
principal fator na determinação do prognóstico e, portanto,
do direcionamento do tratamento é a posição da fratura em
relação à margem gengival. Fraturas no terço cervical ou no
terço médio têm prognóstico desfavorável em relação à
sobrevivência da polpa e à cicatrização dos fragmentos
radiculares entre si, o que não ocorre com fraturas no terço
apical.

73 Em casos de extrusão, os dentes poderão ser reposicionados
de volta no alvéolo se o trauma for muito recente. Após sua
recolocação dentro do alvéolo, esplintagem durante 2 a 3
meses é indispensável, bem como tratamento endodôntico.

Em relação aos instrumentos operatórios, julgue os itens a seguir.

74 Entre os instrumentos abrasivos de revestimento incluem-se
as pontas diamantadas e as pedras e pontas de carborundo,
de óxido de alumínio, de carboneto de silício ou de abrasivo
impregnado com borracha. Os instrumentos abrasivos
aglutinados têm uma camada fina de abrasivos cimentados
em base flexível.

75 O uso do laser YAG em procedimentos em tecidos duros,
tais como remoção de tecidos e realização de preparos
cavitários, foi aprovado pela FDA. Seu modo de atuação
permite remover esmalte e dentina por ablação, sob
refrigeração de spray de água, de forma muito rápida, não
havendo limitações ao seu uso mesmo em cavidades
extensas. Ele permite também a definição de paredes
cavitárias, como as que se estabelecem com instrumentos
rotatórios.

76 Um sistema disponível para preparos cavitários envolve a
instrumentação sônica e ultra-sônica, por meio de
movimentos oscilatórios de pontas diamantadas com
diferentes configurações. A transmissão, estabelecida por
uma peça de mão acoplada a uma terminação de ar
comprimido, permite obter cavidades com geometria precisa
e melhor acabamento, haja vista que as pontas estabelecem
o desgaste da estrutura dental com maior controle
operacional, diferentemente dos instrumentos rotatórios.
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Com relação a facetas estéticas, cujo uso está bastante difundido
na prática odontológica, julgue os seguintes itens.

77 Quanto ao desgaste da estrutura dental, as facetas diretas
podem ser dos tipos extra-esmalte, intra-esmalte e intra-
esmalte/dentina. Elas representam, em relação às técnicas
indiretas, uma alternativa mais econômica e apresentam
longevidade média de cerca de 5 anos.

78 As indicações de facetas diretas incluem realinhar dentes
inclinados para lingual, restaurar dentes com defeitos de
desenvolvimento; lesões de cárie ampla na superfície
vestibular e lesões de erosão amplas e reduzir ou fechar
diastemas.

79 O término incisal das facetas de porcelana pode se
apresentar das seguintes formas: preparo do tipo frente, sem
redução incisal; preparo com redução incisal da ordem de
1,0 mm inclinada para palatal; preparo com redução incisal
(1,0 mm) e degrau palatal (1,0 mm).

80 As facetas de porcelana, antes de serem fixadas aos dentes,
são muito frágeis, mas, após a cimentação, não apresentam
riscos de fraturas.

81 Facetas de porcelana são contra-indicadas para pacientes
que apresentam oclusão inadequada, como, por exemplo,
aqueles com sobremordida muito pronunciada, portadores de
bruxismo ou outros hábitos parafuncionais.

Analgésicos e antiinflamatórios não-hormonais (AINH) são
utilizados, na prática odontológica, com eficácia comprovada em
estudos bem controlados. Acerca desses fármacos, julgue os
próximos itens.

82 No controle da dor no período pós-exodontia, os AINH
inibidores seletivos de Cox-2 são superiores a outros AINH.

83 A utilização dos AINH como analgésicos no tratamento de
disfunções mandibulares é mais indicada que a de drogas
narcóticas, pois não há registro relacionando-os com graves
problemas de dependência.

84 Oxicodona é indicada, em doses que variam de 5 mg a
10 mg, para controle de dor severa, sendo bem absorvida
pelo intestino.

85 Inibidores seletivos de Cox-2 causam maior irritação
gástrica.

86 O ácido acetilsalicílico causa distúrbio na agregação
plaquetária e no tempo de sangramento e o acetaminofeno
interfere na função plaquetária.

A respeito de anestesia local, julgue os itens seguintes.

87 A diclonina é um potente anestésico tópico, que não é
administrado por injeção devido a suas propriedades
irritantes dos tecidos.

88 A ação primária dos anestésicos locais na produção de um
bloqueio de condução é aumentar a permeabilidade dos
canais iônicos aos íons sódio.

89 Anestésicos locais produzem uma diminuição importante e
expressiva da condutância de potássio através da membrana
nervosa.

90 A maioria dos anestésicos locais são aminas secundárias e
todos os anestésicos locais disponíveis hoje são anfipáticos.

91 Anestésicos locais cuja molécula não possui porção hidrófila
são adequados para injeção, mas não são bons anestésicos
tópicos.

Acerca do flúor, elemento que pode ter efeitos benéficos e

também deletérios na dentição, julgue os seguintes itens.

92 A água é a fonte mais natural de flúor, e os peixes também

são uma boa fonte de flúor. Alguns refrigerantes

carbonatados com sabor de frutas, além de folhas de chá,

também podem conter quantidades significativas de flúor.

93 O flúor é transportado do plasma para o leite

adequadamente, mesmo que a mãe tenha pobre ingestão de

flúor.

94 Café da manhã rico em cálcio ou leite aumenta a absorção

de flúor ingerido nesta hora.

95 Com o avançar da idade, os níveis de flúor no plasma

reduzem-se gradualmente devido à relação existente com a

quantidade de flúor acumulada nos ossos.

96 A concentração de flúor na superfície mais externa do

esmalte é um excelente indicador da exposição ao flúor

durante o período de desenvolvimento do dente.

A respeito de selantes, julgue os itens a seguir.

97 Se forem executados na mesma sessão clínica, a aplicação

tópica de flúor deve ser feita posteriormente ao selante, pois

o flúor interfere no ataque ácido.

98 Em áreas ricas em flúor, é aconselhável subdiagnosticar

cáries incipientes, já que muitas se tornam inativas,

remineralizam ou progridem lentamente até atingirem a

dentina. Nesse caso, em vez de tratar cirurgicamente as

lesões duvidosas ou incipientes, é preferível observá-las

cuidadosamente, até se chegar a um diagnóstico mais

preciso, ou então selar a fissura duvidosa para limitar a

progressão da lesão. 

99 O uso de selantes é recomendado em dentes decíduos ou

permanentes que forem julgados de alto risco.

O amálgama dental possui suas limitações, devendo ser

corretamente indicado ou contra-indicado para um bom

desempenho clínico. A respeito desse assunto, julgue os

seguintes itens.

100 O amálgama dental é contra-indicado em restaurações de

classe III, em porção distal de canino.

101 O amálgama dental é indicado para restaurar dentes com

tratamento endodôntico, principalmente os pré-molares.

102 A ausência de dentes vizinhos é uma das melhores e mais

comuns indicações do slot horizontal para amálgama.

103 O amálgama adesivo pode reduzir a microinfiltração

marginal, diminuindo a recidiva de cárie. 

104 As faces proximais das restaurações de amálgama

dispensam qualquer tipo de acabamento, desde que matriz

e cunha estejam corretamente aplicadas.
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A respeito de prevenção da cárie dentária, julgue os próximos itens.

105 O controle da doença compreende influenciar a formação e o
desenvolvimento do biofilme e(ou) modificar a cinética de
dissolução das apatitas.

106 A probabilidade de perda de um dente tratado de modo invasivo é
maior, ao longo do tempo, que a de um dente sadio e pode ser tão
alta quanto a de um dente que apresenta lesão de cárie não-tratada.

107 O termo prevenção da doença cárie não é preciso, uma vez que o
processo carioso, como tal, não é prevenido. Na verdade, o
provável resultado mais comum do processo carioso, ou seja, uma
lesão cavitada, é que pode ser prevenido ou, na maioria das vezes,
adiado.

108 O controle da doença cárie deve ser visto como o tratamento de
processos cariosos contínuos e, portanto, de lesões em diferentes
estágios de desenvolvimento.

109 A taxa de progressão de uma lesão cariosa reflete a atividade do
biofilme. A formação de cavidades pode ser prevenida pelo
controle do processo de cárie, por meio do controle das flutuações
metabólicas no biofilme.

Julgue os itens seguintes, acerca de restaurações conservativas em
dentes posteriores.

110 Lesões cariosas iniciais proximais devem ser restauradas, quando
necessário, de maneira ultraconservadora, envolvendo apenas a
área atingida da face proximal.

111 O grau de dificuldade para realização de slot horizontal em
molares é semelhante àquele para a execução em pré-molares.

112 O slot vertical é indicado em molares e pré-molares quando a crista
marginal está comprometida pela lesão cariosa.

Um paciente com 15 anos de idade procurou atendimento
odontológico por apresentar desgastes nas superfícies incisais e
oclusais dos dentes, com sensibilidade moderada e severa alteração de
cor. O paciente apresentava boas condições de saúde geral e informou
não ter nenhum problema sistêmico, na ocasião ou na infância.
Ao exame clínico, foi observada uma coloração acinzentada
opalescente, mais acentuada nos dentes anteriores, e desgastes nas
incisais e oclusais que deixavam à mostra uma dentina com coloração
também acinzentada. O esmalte, apesar do aspecto clínico normal,
parecia se destacar com facilidade da dentina. As radiografias de rotina
efetuadas, interproximais e panorâmicas, revelaram ausência de lesão
de cárie, cronologia de erupção e desenvolvimento dentário compatíveis
com a faixa etária. Entretanto, foram observadas as seguintes alterações
na forma dentária: severa constrição cervical; a forma dos molares se
assemelhava a um cálice; a maioria dos condutos radiculares estava
totalmente obliterada.

Diante desse quadro clínico hipotético, julgue os itens que se seguem.

113 O quadro clínico em apreço se refere a uma alteração de
desenvolvimento dentário denominada displasia dentinária.

114 O tratamento da alteração de cor deve ser realizado com agentes
clareadores de ação rápida, em alta concentração.

115 A sensibilidade deve ser controlada, a princípio, com o uso de
fluoretos, em aplicações continuadas.

Julgue os itens seguintes, acerca de materiais restauradores.

116 Resinas micro-híbridas, introduzidas recentemente no

mercado odontológico, apresentam partículas de carga

de tamanho médio entre 0,4 e 0,8 micrômetros e maior

capacidade de polimento. Entretanto, seu uso em

dentes posteriores deve ser limitado a cavidades mais

conservadoras, pois, tendo menor percentual de carga,

suas propriedades mecânicas são inferiores.

117 Resinas de micropartículas têm alta capacidade de

polimento e boa estabilidade de cor. Apresentam

pequena tendência a fratura, mesmo em áreas de

estresse oclusal, devido ao alto módulo de elasticidade

e à alta resistência à flexão e à compressão.

118 O coeficiente de expansão térmica linear do cimento

ionomérico apresenta grande similaridade com o da

estrutura dental, variando entre 8,0 ºC!1 — para o

cimento indicado para proteção — e 13,0 ºC!1 — para

o cimento restaurador —, além da vantagem de a

adesividade assemelhar-se à dos sistemas adesivos

atuais.

119 O uso efetivo dos cimentos ionoméricos depende do

conhecimento de suas limitações, bem como de sua

correta manipulação e dos cuidados durante a inserção

e o controle pós-operatório. Entre as suas principais

indicações destacam-se: selamento de fóssulas e

fissuras; adequação do meio bucal; técnica

restauradora atraumática; material protetor

intermediário; dessensibilização dentinária;

restaurações de dentes decíduos e permanentes de

classes I, II, III, IV e V; núcleo de preenchimento;

cimentação de peças protéticas e bandas e fixação de

acessórios ortodônticos.

120 A radiopacidade de um material restaurador protetor

ou de cimentação é fundamental para a detecção de

excessos proximais e para o acompanhamento

longitudinal da presença de cárie recorrente. No caso

dos cimentos ionoméricos, os cimentos convencionais

de formulações mais recentes apresentam maior

radiopacidade que os cimentos modificados por resina.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova — que vale dez pontos —, faça o que se pede, usando o espaço indicado no presente caderno para rascunho.

Em seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado,

pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado.

• ATENÇÃO! Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto

que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

A separação total da prática dentária dos estudos de patologia da cárie dentária, que existiu

no passado, é uma anomalia na ciência que não deveria continuar. Existe uma tendência evidente de

tornar os dentistas apenas mecânicos (Green Vardiman Black, 1908).

Pode-se observar, a partir do exposto no parágrafo acima, que a discussão sobre os paradigmas que norteiam a prática odontológica,

no que diz respeito à remoção do tecido cariado, não sofreu mudanças significativas no decorrer do século passado. Entretanto, o

conhecimento da patologia da doença cárie e de seus mecanismos  de progressão avançou significativamente, sem, no entanto

corresponder a modificação na prática clínica cotidiana. À luz desse conhecimento, redija um texto dissertativo que enfoque essa

prática, seus paradigmas e suas perspectivas futuras, abordando, necessariamente, os seguintes pontos:

< o complexo dentinopulpar;

< a prática atual da remoção do tecido cariado;

< progressão da lesão em dentina;

< perspectivas futuras para tratamento operatório.
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