GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA – PMA

01. (Concurso Aurora/2018) O título do
poema é uma síntese da sua composição,
é um aspecto ligado à (ao):

NIVEL SUPERIOR

A) Estruturação das estrofes que se estruturam
em quadras;
B) Andamento do ritmo, cansativo e lento
C) Natureza da temática
D) Escolha do léxico rebuscados e cheio de
arcaísmo, neologismos, gírias e expressões
populares;
E) Expressão da linguagem hermética,
recheada de figuras e de truncamentos.

PORTUGUÊS
TEXTO I
Quartetos
Como nos tempos d’antanho já dis: merci
beaucoup
obrigado a ti, Poesia, mil vezes obrigado
porque posso carregar fantasmas a tiracolo
E dizer: eu tenho o mundo.

02. (Concurso Aurora/2018) A ideia
existente no primeiro verso nos leva a
refletir sobre as relações sociais na
contemporaneidade do amor líquido, das
relações fragmentadas e do excessivo uso
da auto representação. Inferimos que já
não é importante a:

Na verdade, o tempo e a miséria eu tenho
e a mágoa de ter nascido ó minha mãe!
Quantas vezes, meu Deus, desci aos infernos
para tirar de lá apenas um poema e nada
mais...
Nos pensamentos enormes
somente o voo do pássaro é que importa
mas eu bendigo a dor de ter sofrido
para colher a rosa da esperança, a tênue rosa

A) Angústia
B) Ansiedade
C) Gratidão
D) Inquietação
E) revolta

O poetas do romantismo
vós vos matáveis por amor
porém nós, poetas do modernismo,
temos amor e não nos matamos.

03. (Concurso Aurora/2018) Quanto a
estrutura do poema, naquilo que
representa os
aspectos
melódicos
podemos dizer que apresenta:

Se me perguntassem (quem ousaria?)
qual o maior poeta do mundo
o que sofreu na carne a dor da poesia
responderia apenas: infelizmente, eu!

A) Estrofes irregulares
B) Versos de igual medida
C) Rimas emparelhadas
D) Rimas alternadas
E) Versos brancos

Que dissolução nos sentidos
à hora morta do sono sem remédio.
O verso é como o acalanto
mas a criança não dorme há muitos anos...

04. (Concurso Aurora/2018) No segundo
verso da primeira estrofe temos um
recurso poético utilizado pelo eu lírico e
que aqui se encontra destacado. A tal
recurso, denominamos:

E dormir é viver, é sonhar
e desperta quem há de achar
a palavra – a simples palavra
(Mulher) e o que engrandece?

“obrigado a ti, Poesia, mil vezes obrigado”

( Antônio Girão Barroso Rev. Acad. Cear. Let. N° 35
– 1971)
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A) metonímia, a utilização de uma parte pelo
todo;
B) personificação
C) hipérbole, , ou seja, exagero verbal;
D) hipérbato– inversão da ordem sintática da
frase;
E) onomatopeia por reproduzir sons da
natureza

07. (Concurso Aurora/2018) O último
verso da terceira estrofe se caracteriza
por enfatizar metaforicamente um
aspecto peculiar da arte poética, que é:
A) ressaltar a importância da natureza para a
humanização do homem, tornando-o mais
sensível e amoroso;
B) realçar a importância da rosa, mostrando-a
como símbolo maior do amor e da
fragilidade
enquanto
síntese
do
desequilíbrio do homem e da vida;
C) estabelecer a relação entre rosa e vida,
demonstrando que o amor e a fragilidade
são as metáforas da vida em sua plenitude;
D) despertar o homem de seu estado de
alienação, apontando-lhe uma possibilidade
de transformação do estar-no-mundo;
E) exemplificar através do exemplo da
natureza a lição de conformismo frente às
intempéries da vida.

05. (Concurso Aurora/2018) No verso:
“porque posso carregar fantasmas a
tiracolo” a imagem criada dá a ideia de
que, através da poesia, o eu lírico...
A)

resgata as perdas resultantes da
experiência diária e da ação avassaladora
do tempo;
B) vive a experiência de encontrar o mundo
dos mortos e deste recolhe elementos para
seu discurso poético
C) persegue os fantasmas e por este sentemse atormentado e, assim, encontra poesia
para suas composições.
D) depara-se com uma maneira de entrar em
contato com o mundo dos mortos e
reencontrar pessoas queridas
E) encontra-se apto a compreender o mundo
dos mortos, entrar em sintonia com os
mesmos e velar-lhe as agonias.

08. (Concurso Aurora/2018) De acordo com
as ideias apresentadas no texto, dentro de
uma perspectiva metapoética, o maior
poeta é aquele que:
A) é apenas uma pessoa comum, igual a tantos
outros existentes no mundo;
B) é alguém que vive em busca de aplausos e
elogios, afinal ser poeta é intensificar
emoções e sentimentos para agradar aos
seus fãs;
C) expõe-se a todos, pois tudo que sente e
pensa realmente está expresso em seus
versos;
D) é o ser que, por sensibilidade e imaginação,
absorve e reverbera a dor geral do mundo;
E) vive a sua própria manifestação poética,
expressa
sua
experiência
embora
incompreendido e só.

06. (Concurso Aurora/2018) Todo tipo de
discurso
traz,
mesmo
sem
intencionalidade, um diálogo com
outros discursos já produzidos. Em se
tratando de texto poético, este recurso é
bastante utilizado. Quando o eu lírico
fala que desceu aos infernos (terceiro
verso, segunda estrofe), há uma
referência ao escritor clássico...
A) Miguel de Cervantes
B) William Shakespeare
C) Luís de Camões
D) Públio Virgílio
E) Dante Alighieri

09. (Concurso Aurora/2018) A realidade
adversa, tantas vezes reiterada no
poema, encontra abrigo ainda na
seguinte colocação:
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A) o sofrimento tem o seu lado bom e
devemos cultuá-lo, porque é através dele
que nos tornamos humanos;
B) o voo livre e natural do pássaro, por
representar a inocência, atenua as dores de
viver;
C) como a vida é um eterno sofrer, o eu lírico
carrega a mágoa de haver sido parido.
D) é apenas através do sonho que o ser pode
evadir-se do sofrimento que lhe é
naturalmente imposto
E) evadir-se na poesia é a única forma de
sofrer com esperança e total consciência.

CONHECIMENTOS GERAIS
11.
(Concurso Aurora/2018) A formação
de todo ser humano começa na família; é
neste espaço que se tem início a um
processo de humanização e libertação; é
um caminho que busca fazer da criança
um ser civilizado, para tal empreitada é
necessário um trabalho contínuo que
começa desde cedo e a escola participa
desse processo. A educação para a
cidadania tem como objetivo:

TEXTO II

A) adequar as pessoas às características sociais
da comunidade da qual faz parte;
B) fazer de cada pessoa um agente de
transformação;
C) enquadrar o cidadão nas normas e padrões
de comportamento existentes;
D) elevar o grau de conhecimento e
acomodação do cidadão;
E) fazer com que o cidadão apenas siga as
regras impostas pelo Estado.
12.
(Concurso Aurora/2018) Estudos
referentes à cidadania afirmam que ela é
o
referencial
de
conquista
da
humanidade através daqueles que
sempre lutam por mais direitos, maior
liberdade, melhores garantias individuais
e coletivas e não se conformam frente às
dominações, seja do próprio Estado ou
de outras instituições ou pessoas que não
desistem de privilégio. Isto posto,
podemos afirmar que a cidadania:
A) passa a controlar-se pelos ditames da Igreja
cristã;
B) é uma prática fixa que dependem das ações
da sociedade civil instituída;
C) esteve e está em permanente construção;
D) é algo de caráter definitivo, na sociedade;
E) que a cidadania é prejudicial ao convívio
social.

por Genildo para o Humor Político

10. (Concurso
Aurora/2018)
Expressando-se por linguagens e
perspectivas diferentes, os textos I e II
estabelecem um certo diálogo. Podemos
assim classifica-los:
A) o texto I fala do sofrimento de forma
artística, o II é a realidade sem máscaras;
B) são textos distintos em se tratando de
manifestações e temáticas;
C) os dois textos potencializam o sofrimento
artisticamente,
embora
com
intencionalidades
e
manifestações
distintas;
D) o texto I apresenta a função poética e o
dois é apelativo
E) o texto I é artístico e utiliza de todos os
recursos para manifestar-se, o II é político,
apelativo e apresenta uma visão subjetiva e
intranferível.
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Uma leitura atenta da charge nos permite
inferir que:

III – Partindo do pressuposto de que
imparcialidade é uma característica que diz
respeito a várias áreas da vida, e pode ser
verificada em qualquer pessoa ou instituição
que exerce um poder ou influência e que ser
imparcial está relacionado com a dignidade,
significando um tratamento igual entre vários
indivíduos ou a divisão equitativa de bens;
basta um rápido olhar sobre o contexto
contemporâneo para se observar que as
relações do mundo contemporâneo não se
pautam em tal contexto. Eis a semântica
plural e dinâmica das três personagens
inseridas no texto em estudo.
A) I e II estão corretas;
B) I e III estão corretas;
C) II e III estão corretas;
D) apenas I está correta;
E) apenas III está correta

– a definição de Ética pode ser
compreendida como parte da filosofia
responsável pela investigação dos princípios
que motivam, distorcem, disciplinam ou
orientam o comportamento humano,
refletindo esp. a respeito da essência das
normas, valores, prescrições e exortações
presentes em qualquer realidade social. Isto
é, o conjunto de regras e preceitos de ordem
valorativa e moral de um indivíduo, de um
grupo social ou de uma sociedade. Ao
afirmar, na charge, que a Ética morreu,
temos uma observação crítica da situação da
sociedade moderna;

14.
(Concurso Aurora/2018) De acordo
com a Lei nº 9.985/2000, que institui o
Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC), são categorias de
Unidades de Conservação do grupo de
Uso Integral:
A) Parque Nacional e Floresta Nacional;
B) Floresta Nacional e Reserva Particular do
Patrimônio Natural;
C) Reserva de Fauna e Reserva Extrativista;
D) Reserva de Fauna e Área de Relevante
Interesse Ecológico;
E) Parque Nacional e Refúgio de Vida
Silvestre.

13. (Concurso Aurora/2018) Observe a
charge abaixo e marque a opção
correta:

I

II – A Ética é o conjunto de direitos e deveres
exercidos por um indivíduo que vive em
sociedade, no que se refere ao seu poder e
grau de intervenção no usufruto de seus
espaços e na sua posição em poder nele
intervir e transformá-lo. Como ninguém
quer responsabilizar-se pelos erros 16.
e
conflitos existentes, a charge traz essa
ironia;

15.
(Concurso Aurora/2018) O nome que
se dá a transferência da água da atmosfera
para a superfície terrestre sob a forma de
pequenas gotas de granizo, de orvalho, de
neblina, de neve ou de geada é:
A) infiltração;
B) evaporação;
C) precipitação;
D) evapotranspiração;
E) chuva.
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16. (Concurso Aurora/2018) Corresponde
às atividades ou empreendimentos
sujeitos ao licenciamento ambiental:

18.
(Concurso
Aurora/2018)
Discorrendo
sobre
as
sociedades
indígenas do Brasil, muito se tem falado
sobre o assunto. A luta dos movimentos
organizados seja nos meios acadêmicos,
comunidades de classe ou políticas muito
se tem refletido sobre essa etnia. As
opiniões percorrem os extremos. Sem
dúvidas, o conhecimento de seus
costumes,
o
mapeamento
das
comunidades e as conquistas alcançadas
são de fácil acesso a quem interessar
possa. Sobre tais sociedades é correto
afirmar, EXCETO:

A) indústria de madeira, indústria de fumo,
obras civis, turismo, igreja;
B) indústria mecânica, serviço de utilidade,
indústria de produtos de matéria plástica;
C) atividades agropecuárias, educação,
indústria têxtil, de vestuário, calçados e
artefatos de tecidos;
D) transporte, terminais e depósitos, indústria
de material elétrico, eletrônico e
comunicações, turismo, igreja;
E) todas as alternativas estão incorretas.

A) no estado do Ceará ainda existem povos
indígenas;
B) na Era Colonial, os povos indígenas foram
classificados em dois grandes grupos pelos
portugueses: os tupis e os tapuias;
C) o Estatuto do Índio (lei nº 6.001/1973)
prevê a possibilidade do usucapião indígena
no que diz respeito à aquisição de terras
com dimensão inferior à 50 hectares;
D) no Nordeste ainda existem índios que usam
língua própria;
E) os índios não praticavam a poliandria.

17.
(Concurso
Aurora/2018)
A
respeito do cenário político do Brasil nas
últimas quatro décadas, é CORRETO
afirmar que:
A) após o impeachment do então presidente
do Brasil Fernando Collor de Melo, o
Poder Executivo Federal fora assumido
pelo Presidente do Senado;
B) a ex-presidente do Brasil, Dilma Roussef,
fora alijada do poder por meio de
impeachment após ter cometido crime
comum;

19.
(Concurso Aurora/2018) Ancorado
na Constituição Federal, avalie se as
alternativas são falsas (F) ou verdadeira
(V), em seguida, marque a opção
corresponde corretamente a sequência :
I – É garantido o direito de propriedade.
II – A propriedade atenderá a sua função
social.
III - O Estado promoverá, na forma da lei, a
defesa do consumidor.
As afirmativas I, II e III são
respectivamente:
A) V, F e V;
B) V, V e V;
C) F, V e F;
D) F, F e F;
E) F, F e V.

C) Luiz Inácio Lula da Silva teve seu pedido
de
Habeas
Corpus
negado,
unanimemente, perante o Supremo
Tribunal Federal;
D) Fernando Henrique Cardoso, quando
ocupou o cargo de presidente do País,
implantou o Plano Cruzado I;
E) desde a Constituição Federal do Brasil de
1988, apenas dois presidentes sofreram
impeachment.
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20. (Concurso
Aurora/2018)
Independência
nacional,
autodeterminação
dos
povos
e
igualdade entre os Estados são
considerados
pela
Constituição
Brasileira como:
A)

princípios que regem a República
brasileira
nas
suas
relações
internacionais;
B) direitos sociais e políticos;
C) motivos para decretação de intervenção
federal nos Estados;
D) atribuições do Supremo Tribunal Federal;
E) matérias de competência legislativa
concorrentes entre União, Estado e
Municípios.
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23.
(Concurso Aurora/2018) No Capítulo
II, Artigo 7o, da Lei 8080/1990, as ações e
serviços públicos de saúde e os serviços
privados contratados ou conveniados que
integram o Sistema Único de Saúde
(SUS) são desenvolvidos de acordo com
as diretrizes previstas no artigo 198 da
Constituição Federal, obedecendo ainda
a alguns princípios. Considerando esses
princípios, assinale a alternativa correta:

ODONTÓLOGO
21. (Concurso
Aurora/2018)
O
Cirurgião-dentista tem uma série de
atribuições Atenção Básica, dentre elas:
A) Ser o responsável por gerenciar insumos e
direcionar casos de maior complexidade
para a atenção secundária.
B) Atender apenas as gestante, crianças até
14 anos, hipertensos e diabéticos
acompanhados pela equipe do PSF.
C) Desenvolver atividades educativas apenas
nas escolas cadastradas na Atenção
Básica.
D)
Realizar
diagnóstico
e
perfil
epidemiológico, realizar procedimentos
clínicos programados e das urgências e
pequenas cirurgias ambulatoriais e
participar de ações coletivas.
E) Promover a atenção secundária nas
Unidades Básicas de Saúde que estiverem
devidamente preparadas para tal.

A) Igualdade de assistência à saúde com
preconceitos e privilégios de qualquer
espécie.
B) Capacidade de resolução dos serviços em
alguns níveis de assistência.
C) Organização dos serviços públicos de modo
a promover duplicidade de meios para fins
idênticos.
D) Universalidade de acesso aos serviços de
saúde em alguns níveis de assistência.
E) Integralidade de assistência, entendida
como conjunto articulado e contínuo em
todos os níveis de complexidade do
sistema.

22.
(Concurso
Aurora/2018)
De
acordo com a Lei Federal 8080/1990 são
competências da direção estadual do
SUS, com exceção de:

24.
(Concurso Aurora/2018) O agente e
o tempo de exposição para o
procedimento
conhecido
como
“esterilização química” são:

A) Colaborar com a União na execução da
Vigilância sanitária de portos, aeroportos
e fronteiras.
B) Formar consórcios administrativos
intermunicipais.
C) Participar da formulação da política e da
execução de ações de saneamento básico.
D) Prestar apoio técnico e financeiro aos
municípios e executar supletivamente
ações e serviços de saúde.
E) Promover a descentralização para os
municípios dos serviços e das ações de
saúde.

A) Álcool 70%; 10 horas.
B) Hipoclorito de sódio 1%; 30 minutos.
C) Glutaraldeído a 2%; 10 horas.
D) Óxido de etileno; 1 hora.
E) Formaldeído alcoólico a 8%; 8 horas.

25.
(Concurso Aurora/2018) Os cuidados
a serem observados com relação à
máscara utilizada nos procedimentos
odontológicos incluem:
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A)

Como elemento de maior efeito
contaminante, a máscara deve ser removida
logo após o término do atendimento
odontológico, imediatamente após a
retirada das luvas e antes da lavagem das
mãos.
B) Após sua remoção, a máscara não deve ser
depositada sobre superfícies próximas à
cadeira odontológica. Devemos mantê-la
conosco, abaixada no pescoço, presa pelos
elásticos, evitando contato desnecessário
com outras superfícies contaminadas.
C) Durante o procedimento, caso seu uso torne
embaçados os óculos de proteção, o
cirurgião-dentista deve ele mesmo ajustá-la
rápido e prontamente para que não aja
prejuízo do seu campo de visão.
D) Deve-se dar preferência às máscaras de
pano, pois podem ser esterilizadas com
maior facilidade que as de polipropileno,
trazendo segurança em relaçãà sua
permeabilidade aos fluidos bucais.
E) Máscaras úmidas podem perder o poder de
filtração, permitindo a entrada de aerossóis
bacterianos. Assim, deve-se tentar fazer a
sua troca a cada paciente atendido.

27.
(Concurso Aurora/2018) O flúor tem
ação preventiva em relação à cárie
dentária pois, após a aplicação tópica
ocorre no esmalte a formação de fluoreto
de cálcio que funcionará com um
reservatório de liberação lenta de flúor
nos ciclos de desmineralização, assim
como uma ação terapêutica na qual o
flúor tende a reparar os estágios iniciais
de cárie. São tipos de fluoretos utilizados
preventiva
e
terapeuticamente,
EXCETO:
A) Fluorfosfato acidulado 1,23% em pó.
B) Fluoreto de sódio 0,05%.
C) Fluorfosfato acidulado 1,23% em espuma.
D) Fluorfosfato acidulado 1,23% em gel.
E) Fluoreto de sódio 5%.
28. (Concurso Aurora/2018) O uso de
flúor em odontopediatria, está correto
afirmar que:
A) A exposição de crianças de 3 a 12 anos de
idade ao flúor nas águas de abastecimento
confere às mesmas a constituição dentária
com mais fluorapatita e, consequentemente,
maior proteção contra a cárie durante sua
vida adulta.
B) profilaxia prévia dos dentes é fundamental
para a devida ação do flúor-gel, quando
aplicado através de moldeiras em escolares.
C) O método de bochecho com solução
fluoretada entre crianças apresenta como
vantagem sua possibilidade de aplicação
por pessoal leigo e a capacidade de a
solução penetrar a placa.
D) Crianças até 3 anos de idade, segundo
regulamentações brasileiras na área da
saúde bucal, devem ser preservadas de
exposição ao dentifrício fluoretado para se
evitar fluorose.
E) O verniz fluoretado é usado como
importante agente remineralizante nos
processos iniciais de cárie; porém, seu
poder preventivo para a gênese da cárie
dentária é limitado A.

26.
(Concurso Aurora/2018) Individuo
do gênero masculino, 15 anos, tem o seu
elemento 11 avulsionado após um choque
durante uma partida de futebol na
escola. Qual deve ser a conduto correta
neste caso?
A) Lavar o dente com sabão de coco e levar o
jovem à UBS mais próxima.
B) Lavar com água corrente, reposicionar no
alvéolo e levar o jovem à UBS mais
próxima.
C) Lavar o dente com hipoclorito de sódio
para desinfecção e levar o jovem à UBS
mais próxima.
D) Lavar o dente, envolver com algodão
molhado e procurar a USB mais próxima.
E) Não realizar nenhuma manobra no dente e
procurar a USB mais próxima.
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D)

Disponibilizar
atendimento
multidisciplinar, com pessoal que possua
conhecimento técnico e científico e
formação humanística.
E) Elaborar novos paradigmas de promoção da
saúde, para controle da cárie e da doença
periodontal nesse tipo de paciente.

29.
(Concurso
Aurora/2018)
A
candidíase pseudomembranosa aguda é
uma das formas mais comuns da
doença, que pode ocorrer especialmente
em pessoas debilitadas, portadores de
doenças crônicas ou até mesmo
lactentes, e tem por manifestações
bucais
A) Palato mole e língua, área isquêmica com
a remoção da lesão branca.
B) Gengiva marginal e mucosa labial, área
eritematosa com a remoção da lesão
branca.
C) Mucosa jugal e língua, área eritematosa
com remoção da lesão branca.
D) Gengiva marginal e mucosa labial, área
isquêmica com a remoção da lesão branca.
E) Palato duro e mucosa labial, área
eritematosa com a remoção da lesão
branca.

31.
(Concurso
Aurora/2018)
O
antagonismo é o mecanismo que resulta
na ineficácia terapêutica quando do uso
concomitante de antibióticos bactericidas
e bacteriostáticos, que geralmente resulta
em perda do efeito terapêutico. Podemos
considerar antibióticos com esse tipo de
interação (bactericida x bacteriostático)
A) Cefalosporinas x Penicilinas.
B) Monobactâmicos x Fluorquinolonas.
C) Sulfonamida x Clindamicinas.
D) Cloranfenicol x Tetraciclinas.
E) Tetraciclinas x Penicilinas.

30.
(Concurso Aurora/2018) Crianças
portadoras de necessidades especiais
(limitações motoras, deficiência visual,
deficiência auditiva ou de fala,
diabéticos, cardiopatas, HIV positivos,
disfunção renal, defeitos congênitos
ambientais
ou
transplantados)
apresentam as mesmas necessidades
básicas sociais e educacionais de
qualquer criança, e deverão ser
atendidos nas Unidades Básicas de
Saúde. Qual conduta determina o
atendimento a essas crianças com
necessidades especiais, dentro dos
princípios bioéticos?
A) Prover a unidade de atendimento de
equipamentos para sedação com óxido
nitroso.
B) Disponibilizar atendimento às urgências,
para eliminação da dor, e tratamento
restaurador atraumático.
C) Submeter esses pacientes a tratamentos
não invasivos, tendo em vista as suas
características de saúde.

32.
(Concurso Aurora/2018) Na escolha
do agente microbiano, o cirurgiãodentista deve seguir alguns critérios,
incluindo:
A) Preferencialmente, os antimicrobianos
devem ser administrados por via oral e
sofrer ditribuição nos sítios específicos.
B) É imprescindível que em odontologia os
antimicrobianos abranjam bacilos aeróbios
Gram-negativos.
C) A via intravenosa obtém níveis plasmáticos
menores, porém possui menores riscos de
efeitos adversos.
D) Só se indica uso simultâneo de agentes
antimicrobianos quando se procura
aumentar o espectro de sensibilidade,
aumentar a eficiência e diminuir a
toxicidade dos fármacos.
E) Bactérias aeróbicas têm grande importância
para o cirurgião-dentista, pois predominam
nas lesões periodontais e endodônticas.
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IV. O objetivo atual do diagnóstico de cárie é a
detecção precoce da doença para o
tratamento
restaurador
das
lesões
incipinetes em esmalte (manchas brancas).
Estão corretas:

33. (Concurso
Aurora/2018)
São
consideradas lesões de cárie ativas:
I. Manchas pigmentadas brilhantes e lisas;
II. Manchas brancas rugosas e opacas no
esmalte;
III. Cavidades com tecido dentinário
escurecido e marrom;
IV. Tecido dentinário amolecido e de cor
marrom.
A) I, II e IV
B) II e IV apenas
C) I e III apenas
D) III e IV apenas
E) I e II apenas

A) I, II e III
B) I, III e IV
C) I, II, III e IV
D) III e IV
E) I, II e IV
36.
(Concurso
Aurora/2018)
Um
importante recurso diagnóstico para
determinação de possíveis anormalidades
da polpa dentária é o teste térmico da
vitalidade pulpar. Sobre a relação entre o
estado da polpa e suas reações frente às
variações
térmicas,
considere
as
afirmações abaixo:

34. (Concurso Aurora/2018) Um paciente
de risco à cárie, além do aspecto clínico,
pode lançar mão de testes salivares com
o propósito de qualificar:
A) Fluxo salivar, cárie primária e cárie
secundária.
B) Dentina afetada, infectada e fluxo salivar.
C) Fluxo salivar, capacidade tampão, cárie
secundária e dentina infectada.
D) Cárie secundária, primária, ativa e inativa.
E) Fluxo salivar, capacidade tampão,
viscosidade e pH.
35. (Concurso Aurora/2018)
diagnóstico da cárie:

Sobre

I. A polpa necrótica não responde ao frio e, às
vezes, responde dolorosamente ao calor,
quando há comprometimento dos tecidos
periapicais;
II. A polpa com inflamação aguda em fase
inicial
(pulpite
irreversível
inicial)
apresenta resposta acentuada ao frio, que
continua após a remoção do estímulo;
III. A polpa com inflamação aguda em fase
avançada (pulpite irreversível avançada)
pode apresentar alívio da dor pelo frio e
aumento da dor pelo calor;
IV. A polpa normal apresenta ligeira
sensibilidade quando aplicado estímulo
térmico, que cessa imediatamente quando
este é removido;
Estão corretas as afirmações

o

I. A sensibilidade de um método de
diagnóstico de cárie é o grau de precisão
com que tal método é capaz de identificar
indivíduas com cárie;
II. No diagnóstico de lesões de cáries
oclusais, o exame tátil por meio da
sondagem oferece riscos de defeitos
traumáticos irreversíveis ao esmalte;
III. O diagnóstica da cárie depende da
habilidade e perícia do clínico em detectar
não somete a lesão, mas também sua
atividade e severidade;

A) I e II, apenas
B) I e III, apenas
C) II e IV, apenas
D) I, II e III, apenas
E) I, II, III e IV
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E) Lesão muito pigmentada com suspeita de
malignidade.

37.
(Concurso Aurora/2018) Durante
uma visita domiciliar, a agente de saúde
traz ao seu encontro uma criança de 4
anos de idade, apresentando tecidos
bucais
avermelhados,
mal-estar,
irritabilidade, dor de cabeça e dor
associada à ingestão de alimentos
ácidos. Em toda cavidade oral foram
observadas vesículas que romperam
originando úlceras. Com base nos
achados clínicos, qual o correto
dignóstico da doença?
A) Gengivite ulcerativa aguda necrosante.
B) Candidíase pseudomembranosa aguda.
C) Gengivoestomatite herpética aguda.
D) Candidíase eritematosa.
E) Gengivite aguda inespecífica.
38.
(Concurso
Aurora/2018)
Em
relação
aos
distúrbios
do
desenvolvimento de tamanho e forma
dos dentes, podemos afirmar que:
A) A concrescência está associada ao
raquitismo.
B) O quadro de cúspide em garra é associado
à sifilis congênita.
C) Concrescência ou geminação define
dentes que sofrem uma união de duas
coroas.
D) A macrodontia difusa tem sido associada
ao gigantismo pituitário.
E) Na concrescência, o germe dentário
resulta numa formação incompleta de dois
dentes.

40.
(Concurso Aurora/2018) Com relação
à proteção do complexo dentino-polpa, é
correto afirmar que:
A) Em cavidades profunda recomenda-se a
utilização de um material protetor em
virtude do maior diâmetro e do maior
número de túbulos dentinários próximos à
polpa.
B) Apresenta boa resistência mecânica, sendo o
material de escolha par aplicação direta sob
materiais restauradores condensáveis.
C) O hidróxido de cálcio está indicado como
material protetor em cavidades rasas devido
à sua baixa alcalinidade.
D) A difusão de agentes agressores até a polpa
é dificultada quanto menor a espessura de
dentina remanescente, o que faz dela o
melhor material protetor da polpa.
E) A maior vantagem da utilização do
hidróxido de cálcio como material forrador
é sua baixa alcalinidade o que o torna
bactericida / bacteriostático.
41.
(Concurso Aurora/2018) Em relação
à limpeza de cavidade para remoção de
particulas remanescentes do preparo
cavitário, é correto afirmar:
A) O hipoclorito de sódio usado
alternadamente com a água oxigenada atua
como agente clareador das estruturas
dentárias, não necessitando ser neutralizado
após o uso.
B) O ácido poliacrílico remove a smearon,
oferecendo menor quantidade de íons cálcio
e fosfato para o processo de adesão.
C) As substâncias à base de hidróxido de
cálcio são usadas em preparo com qualquer
profundidade, limpando mecanicamente a
cavidade e neutralizando sua acidez.
D) O peróxido de hidrogênio a 10% tem ação
germicida e remove microfragmentos da
camada superficial externa, bem como a
smearplug.

39. (Concurso Aurora/2018) A biópsia
excisional deve ser realizada em
consultório odontológico pelo clínico
geral quando o paciente apresentar nas
cavidade oral:
A) Lesões extensas ou difusas.
B) Lesão hiperplásica de diâmetro menor que
1 cm.
C) Lesão ulcerativa eritematosa de diâmetro
maior que 3 cm.
D) Leucoplasia extensa ulcerada não
homogênea.
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E) O ácido fosfórico a 37% promove o
fechamento dos canalículos dentinários,
possibilitando a penetração de adesivo.

A) A abfração é diagnosticada pela ausência
total de interferências oclusais nos dentes
acometidos e deve ser tratada com
restauração do dente acometido.
B) Erosão extrínsica é o resultado da ação do
ácido endógeno na superfície do esmalte e a
identificação da causa é primordial para o
tratamento.
C) Erosão idiopática é o resultado da ação de
ácidos de origem desconhecida, sendo o
conhecimento do agente causal importante
para o tratamento.
D) Lesões por abrasão são decorrentes de
desgastes fisiológicos do tecido dental e
devem ser tratadas com restaurações diretas
nas áreas desgastadas.
E) Lesões por atrito são decorrentes de
desgastes patológico por meio de processos
mecânicos anormais e não exigem
tratamento.

42.
(Concurso
Aurora/2018)
No
tratamento restaurador com resinas
compostas em dentes anteriores e
posteriores existem passos fundamentais
que devem ser seguidos, tais como:
A) Remoção da cárie, condicionamento ácido,
aplicação
de
selante,
restauração
propriamente dita.
B) Remoção da cárie, limpeza da cavidade,
aplicação
de
adesivo
dentinário,
condensação de material restaurador.
C) Profilaxia, remoção da cárie, preparo
cavitário, condicionamento ácido, limpeza
da cavidade, aplicação de selante e
restauaração propriamente dita.
D) Remoção de cárie, preparo da cavidade,
limpeza da cavidade, condicionamento
ácido, aplicação de adesivo dentinário,
restauração propriamente dita.
E) Remoção da cárie, ataque ácido, limpeza
da cavidade, aplicação de selante,
restauração propriamente dita.

45. (Concurso Aurora/2018) O tratamento
restaurador atraumático é:
A) Uma técnica indicada somente para
pacientes com necessidades especiais.
B) Uma técnica utilizada somente para
pacientes idosos.
C) Um tratamento provisório indicado para
cárie de esmalte.
D) Uma abordagem de maxima prevenção e
minima intervenção.
E) Um tratamento expectante para dentes com
comprometimento pulpar.

43.
(Concurso
Aurora/2018)
A
brunidura do amálgama pós-escultura
tem a finalidade de:
A) Substituir o acabamento e polimento.
B) Diminuir o conteúdo do mercúrio residual
e sua evaporação.
C) Reduzir o grau de cristalização do
amálgama.
D) Aumentar a resistência do amálgama.
E) Impedir a evaporação mercurial.

46.
(Concurso Aurora/2018) Dentre os
principios para determinação para
forma de contorno em uma cavidade
preparada para receber uma restauração
de amálgama, propostos por Black, não
está incluso:

44.
(Concurso Aurora/2018) Quanto
às lesões não cariosas, é correto afirmar
que:

A) O contorno, sempre que possível, deverá
respeitar a área de contatos cêntricos.
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B) As margens vestibulares e linguais devem
ser estendidas mais do que a metade da
distância entre o sulco central e as pontas
das cúspides.
C) O contorno deve ser estendido para incluir
esmalte socavado por cárie.
D) Quando duas cavidades oclusais estiverem
separadas por uma frágil parede de esmalte
(menos que 1,0mm de espessura) elas
deverão ser unidas através de um só
contorno.
E) O contorno deverá passar ao redor das
cúspides pra conservar estrutura dentária e
prevenir que os diedros internos se
aproximem em demasia dos cornos
pulpares.

de ionômero de vidro. Diante desta
situação, este cimento é indicado por
apresentar:
A)

Coeficiente de expansão térmica
semelhante ao da estrutura dentária,
melhorando o vedamento marginal.
B) Liberação e absorção de flúor, impedidndo
cárie primária e manchamento cervical de
resina composta.
C) Excelente compatibilidade biológica,
aumentando a resistência da estrutura
dentária.
D) Resistência mecânica maior que o cimento
de hidróxido de cálcio, evitando fraturas
marginais.
E) Coeficiente de expansão térmica
semelhante ao da resina composta
diminuindo a infiltração marginal.

47. (Concurso Aurora/2018) Os sistemas
adesivos dentinários de 4a Geração,
formados
pelos
compostos
4META/MMa e TBB, tem como
principais características:

49. (Concurso Aurora/2018) O uso de
selantes pode ser dispensado em qual dos
casos a seguir:

A) Promover a hidrólise, preservar a “smear
layer” e condicionar a dentina por meio do
“primer”.
B) Ser hidrofóbico, estabelecer ligação
química e preservar a “smear layer”.
C) Promover a remoção da “smear layer”,
formação da camada híbrida e apresentar
componentes hidrofóbicos e hidrofílicos.
D) Ser hidrofóbico, condicionar a dentina por
meio do “primer” e preservar a “smear
layer”.
E) Promover a hidrólise, polimerização
incompleta e instabilidade do NPG-GMA.

A) Em pacientes adultos com diminuição do
fluxo salivar.
B) Em dentes recém irrompidos e de difícil
higienização.
C) Em dentes com cicatrículas e fissuras
profundas e livres de cárie.
D) Em dentes irrompidos há mais de 3 anos e
livres de cáries.
E) Em pacientes que apresentam dificuldades
motoras.
50. (Concurso Aurora/2018) Em relação à
anatomia do periodonto é correto
afirmar:

48.
(Concurso
Aurora/2018)
Paciente do sexo feminino, 42 anos de
idade, apresenta no dente 23 lesão
cariosa de profundidade média, na
região vestibulo-cervical, com margem
gengival localizada em dentina. Por se
tratar de área estética, optou-se por
uma restauração de resina composta,
utilizando como forramento o cimento

A) O ligamento periodontal é responsável pela
transmissão de impulsos de forças
resultantes da mastigação.
B) O cemento são estruturas do periodonto
reponsável pela irrigação sangüínea das
fibras de Sharpey.
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C) O fluido gengival diminui na inflamação
gengival e após estímulo mecânico das
gengivas.
D) O epitélio juncional é constituído por
células epiteliais e é incomum a presença
de
leucócitos
polimorfonucleares
atravessando sua estrutura.
E) O cemento secundário é acelular de fibras
extrínsecas.

52. (Concurso Aurora/2018) Paciente
C.E.S., 16 anos, procurou atendimento
na Unidade Básica de Saúde queixandose de dor, sangramento espontâneo e
mau hálito. No exame clínico, embora
não se note presença de cálculo e de
placa visível, foi constatada a presença
de bolsas periodontais profundas (acima
de 7mm) na região dos incisivos centrais
e molares (superiores e inferiores). Ao
exame radiográfico observou-se grande
perda óssea horizontal e angular em
área mesial e distal dos molares. O
provavél diagnóstico é:

51. (Concurso Aurora/2018) Para o
correto diagnóstico e tratamento das
doenças periodontais, o Cirugiãodentista deve compreendeer a sua
etiopatologia e patogênese. Assim,
podemos afirmar:

A) Periodontite de progressão rápida na
adolescência.
B) Periodontite agressiva.
C) Periodontite refratária pré-puberal.
D) Periodontite juvenil localizada.
E) Periodontite de acontecimento precoce.

A) O sulco gengival abriga uma flora
miocrobiana, tanto nos estados de saúde
quanto na doença, nos sulcos de adultos
jovens saudáveis; a flora é relativamente
simples e esparsa, sendo quase dois terços
compostos por cocos Gram-negativos.
B)
A
resposta
imunológica
tem
características tanto protetoras quanto
destrutivas; nas doenças associadas às
bactérias da placa, ela pode contribuir para
o processo da doença ou modular os
efeitos bacterianos.
C) A despolimerização do colágeno
observada na doença periodontal, apesar
de ser resultante principalmente da
liberação de colagenase de origem
bacteriana, também pode resultar de
colagenase individual.
D) Os efeitos diretos das bactérias sobre os
tecidos periodontais são antagônicos aos
efeitos indiretos de interferência na
resposta de hospedeiro, na gênese da
doença periodontal.
E) O conceito de especificidade atribuído à
doença periodontal é um importante
avanço e significa que o grupo de doenças
ou infecções que constituem a doença
periodontal está associado ao mesmo
microrganismo.

53.
(Concurso Aurora/2018) Na consulta
de acolhimento de um paciente que
apresente lesões cariosas em vários
elementos
dentários,
sangramento
gengival espontâneo e provocado, tártaro
e secreção purulenta subgengival, após a
anamnese e o exame clínico mais
apurado, deve-se primeiramente:
A) Realizar profilaxia antibiótica e acesso
cirúrgico para raspagem como manobra de
adequação de meio para facilitar a condição
de higiene do paciente.
B) Executar uma profilaxia, fazer a primeira
sessão de raspagem, alisamento e polimento
e prescrever anti-hemorrágico.
C) Executar uma profilaxia, prescrever
antibioticoterapia específica ao caso,
prescrever bochechos par ao controle
químico da placa, e programar a raspagem,
alisamento e polimento para a sessão
seguinte.

Concurso para provimento de cargos da Prefeitura de Aurora – Data: 01/07/2018
14

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA – PMA

D)

Executar uma profilaxia, iniciar a
restauração dos dentes e prescrever antihemorrágico.

E)

Executar uma profilaxia, iniciar a
restauração dos dentes e fazer a primeira
sessão de raspagem, alisamento e
polimento.

E) Pulpotomia e glutaraldeído.

56. (Concurso Aurora/2018) No bloqueio
do nervo mandibular pela técnica de
Gow-Gates, não anestesiamos o nervo:
A) Alveolar inferior.
B) Milo-hióideo.
C) Aurículo-temporal.
D) Glossofaríngeo.
E) Lingual.

54. (Concurso
Aurora/2018)
Na
radiografia periapical para região de
molares
superiores,
podem
ser
visualizadas como diferentes imagens
radiopacas as seguintes estruturas
anatômicas:

57. (Concurso Aurora/2018) A técnica
anestésica
intra-oral
infra-orbital
anestesia os seguintes nervos e
estruturas:

A) Septo nasal e processo zigomático da
maxila.

A) Nervos: alveolar superior médio e
palpebral inferior; dentes: pré-molares e
ligamento periodontal destes; áreas:
palpebral inferior, lábio superior e asa do
narizNervos
B) Nervos: alveolar posterior superior;
dentes: pré-molares e molares; áreas: asa do
nariz, lábio superior, ligamento periodontal
destes
C) Nervos: alveolar superior médio e
posterior; dentes: pré-molares superiores e
ligamento periodontal destes; áreas: lábio
superior, pálpebra inferior e asa do nariz
D)
Nervos: alveolar superior anterior, labial
superior e palpebral inferior; dentes:
incisivos superiores, canino, pré-molares

B) Sutura intermaxilar e assoalho da fossa
nasal.
C) Cornetos inferiores e osso zigomático.
D) Lateral da fossa nasal e parede anterior do
seio maxilar e tuberosidade.
E) Processo zigomático da maxila e processo
coronóide da mandíbula.
55. (Concurso Aurora/2018) Paciente com
sete anos de idade apresenta fratura
complicada de coroa de um incisivo
central superior, com grande exposição
da polpa. A terapêutica imediata após o
traumatismo é:
A) Pulpotomia com colocação de hidróxido
de cálcio.

superiores do mesmo lado; áreas: palpebral
inferior, lábio superior, asa do nariz

B) Capeamento direto com hidróxido de
cálcio.

E) alveolar superior anterior e palpebral;
dentes: pré-molares e molares superiores do
mesmo lado, ligamento periodontal destes;
áreas: palpebral inferior, lábio superior

C) Pulpotomia e formocresol.
D) Pulpectomia e obturação do canal.
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58. (Concurso Aurora/2018) A lidocaína
é o anestésico local utilizado pelos
cirurgiões-dentistas. A dose máxima
recomendada
desse
anestésico
(cloridrato de lidocaína 2% com
epinefrina 1:100.000), para uma criança
de 20kg, é:

60. (Concurso Aurora/2018) Durante a
extração do elemento 16 de um paciente
adulto, ocorreu uma comunicação bucosinusal acidental. A conduta a ser
tomada de imediato consiste em:

A) 88mg (2,4 tubetes de 1,80ml)

B) Confecção de retalho mucoperióstico e sua
sutura

A)

B) 108mg (3 tubetes de 1,80ml)

Curetagem da comunicação
instrumental apropriado

com

C) Tamponamento da comunicação com gaze
embebida em solução antibiótica

C) 128mg (3,5 tubetes de 1,80 ml)
D) 148mg (4,1 tubetes de 1,80 ml)

D) Bochecho sob pressão com substâncias
antibacterianas

E) 168mg (4,6 tubetes de 1,80 ml)

E) Irrigação com substâncias antibacterianas
59. (Concurso Aurora/2018) A alveolite é
uma complicação pós-cirúrgica que
apresenta os seguintes sinais e sintomas:
A) Alvéolo vazio e seco, mau odor, presença
de supuração e dor intensa 10 a 15 dias
após a extração
B) Supuração do alvéolo, mau odor, gosto
metálico na boca e dor intensa
C) Alvéolo com coágulo, mau odor, presença
de supuração e dor intensa 2 a 3 dias após
a extração
D) Alvéolo vazio e seco, mau odor, gosto
metálico na boca e dor controlada por
analgésicos
E) Alvéolo vazio e seco, mau odor, ausência
de supuração e dor intensa 2 a 3 dias após
a extração
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