
Prefeitura Municipal de Bandeirantes

CONCURSO  PÚBLICO  •  EDITAL 001/2011

•  05 / FEVEREIRO / 2012  •

CARGO:  CIRURGIÃO  DENTISTA

INSTRUÇÕES
01) O caderno de prova deverá conter: 40 (quarenta) questões objetivas, assim dis-

tribuídas: 10 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática, 3 de Informática, 2 de Atualida-
des e 20 de Conhecimentos Específicos.

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de
respostas.

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos fiscais.

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante
sua realização.

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema
de comunicação.

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de
decorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de transcor-
ridas 2 (duas) horas do início da mesma.

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;

b) assine no local indicado;

c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta
azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera cor-
reta em cada questão;

d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:
• Utilize caneta, ponta média, de tinta azul-escura ou preta, para preencher
os campos solicitados.

• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.

• Preencha assim:  
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LÍNGUA   PORTUGUESA

TEXTO 1 – REFERÊNCIA PARA AS QUESTÕES 01,
02 E 03.

5 razões que fizeram a TAM tropeçar no terceiro
trimestre

São Paulo – A TAM acumulou prejuízo líquido de
619,7 milhões de reais no terceiro trimestre de 2011,
revertendo o lucro de 733 milhões de reais somado
um ano antes. Várias razões levaram a companhia a
registrar resultado negativo no período. Segundo a
TAM, o efeito câmbio, que totalizou despesas de 1,3
bilhão de reais no terceiro trimestre, no entanto, foi
uma das principais. Veja, a seguir, 5 motivos que jus-
tificam o prejuízo da TAM no terceiro trimestre:

1) A apreciação do dólar foi determinante nos
resultados financeiros da TAM. No terceiro
trimestre do ano, as perdas cambiais gera-
ram despesas extras à companhia de 1,3
bilhão de reais, pois impactaram diretamen-
te a dívida que a TAM possui em moeda ame-
ricana. No mesmo período de 2010, a em-
presa havia somado receita de 345,2 milhões
de reais devido à valorização do real.

2) No terceiro trimestre também, a Infraero re-
cebeu da TAM o equivalente a 37 milhões
de reais. O montante refere-se à cobrança
das diferenças do peso máximo de decola-
gem de anos anteriores. Segundo a compa-
nhia, o pagamento é não-recorrente, ou seja,
não deve se repetir nos próximos trimes-
tres.

3) Além do gasto não-recorrente, as despesas
operacionais da TAM também cresceram no
terceiro trimestre. No período, os gastos
atingiram a cifra de 2,7 bilhões de reais, alta
de 22,5% na comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2010. A alta está relacionada ao au-
mento das despesas com pessoal, manuten-
ção, serviço de terceiros, tarifas de pouso e
depreciação.

4) Além do prejuízo líquido, o lucro antes de
juros, impostos, depreciação e amortização
da TAM foi menor no terceiro trimestre, ten-
do impacto direto na margem. No período,
o ebitda  totalizou 739,1 milhões de reais,
queda de 13,1% na comparação com o mes-
mo trimestre do ano anterior. A margem
ebitda caiu 6,9 pontos percentuais, para
22,3%.

5) Os gastos com combustíveis cresceram 34%
no terceiro trimestre, somando mais de 1,1
bilhão de reais. Além do aumento de 21%
do preço médio por litro, a companhia tam-
bém aumentou em quase 10% o volume de
combustível consumido no período, devido
a mais horas voadas.

Adaptado de:    5 razões que fizeram a
TAM  tropeçar  no  terceiro trimestre.  Disponível em:

E- EXAME.COM. - 10/11/2011- Daniela Barbosa.
<http://exame.abril.com.br/negocios/

empresas/noticias/5-razoes-que-fizeram-a-tam-
tropecar-no-terceiro-trimestre>.

Acesso em: 10 nov. 2011.

Questão 01) No texto sobre a TAM, afirma-se que
seus prejuízos no terceiro trimestre de 2011 tive-
ram inúmeros motivos.  Assinale a alternativa em
que todas as opções estão corretas.

1) Questões cambiais (perdas).

2) Aumento do preço do combustível.

3) Pagamento efetuado à Embraer (dívida).

4) Expansão das despesas operacionais.

5) Tarifas mais baixas das concorrentes.

A) 1 e 5

B) 2 e 3

C) 3 e 4

D) 1 e 2

E) 2 e 5

Questão 02) Marque a alternativa que correspon-
de às lacunas.

Não gosto de andar ____ pé,  portanto irei ____
Curitiba de TAM. Como sempre há turbulência, estarei
cara ____ cara com o perigo.  Depois regressarei ____
terra natal.

A) à, a, a, a.

B) a, à, à, a.

C) a, a, à, à.

D) a, a, a, à.

E) à, à, à, à.
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Questão 03) A partir da leitura do Texto 1, publi-
cado pela Revista Exame, é correto inferir que:

A) a TAM saiu prejudicada devido a paralisações dos
seus funcionários devido aos baixos salários.

B) os funcionários da TAM reclamaram, na justiça
trabalhista, pelo excesso de trabalho e horas mal
dormidas.

C) a Infraero indenizou a TAM, que efetuou o repas-
se da indenização a quem de direito.

D) a TAM é a companhia aérea que mais teve preju-
ízo no Brasil em 2011.

E) a TAM sofreu prejuízo enorme, de aproximada-
mente 620 milhões.

TEXTO 2 – REFERÊNCIA PARA AS QUESTÕES 04,
05 E 06.

Poema tirado de uma notícia de jornal
(Manuel Bandeira)

João Gostoso era carregador de feira-livre e mo-
rava no morro da Babilônia num barracão sem núme-
ro

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novem-
bro

Bebeu
Cantou
Dançou
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e

morreu afogado.

Questão 04) Leia as afirmativas, opte por FALSO e
VERDADEIRO e indique a alternativa correta.

1) O poema acima trata da saga de um herói
anônimo.

2) A palavra dançou pode ter um sentido lite-
ral e também um figurado.

3) João Gostoso era um ser dionisíaco.

4) O poema remete à prosa jornalística.

5) O texto de Bandeira é marcado pela
ambiguidade.

A) V - V - V - V - F.

B) F - V - F - V - F.

C) F - F - V - F - V.

D) F - F - F - F - F.

E) V - V - V - V - V.

Questão 05) Pelo contexto, verifica-se que:

1) O morador era da classe média emergente.

2) O cenário é de contrastes.

3) Pode-se fazer uma associação do local em
que mora João com os jardins suspensos da
Babilônia.

4)  O Bar tem tal nome homenageando as data
em que ele morreu.

5) João estava comemorando.

São afirmativas FALSAS:

A) 1 e 2.

B) 2 e 3.

C) 4 e 5.

D) 2 e 4.

E) 3 e 5.

Questão 06) No texto de Bandeira, qual a classe
gramatical que mais se destaca?

A) Substantivo.

B) Preposição.

C) Pronome.

D) Adjetivo.

E) Verbo.

Questão 07) A limitação de idade para a inscrição
em concurso público evidencia flagrante inconstitu-
cionalidade, pois veicula discriminação abusiva em
virtude da vedação constitucional de diferença de cri-
tério de admissão por motivo de idade, salvo se tal
limitação justificar-se pela natureza das atribuições
do cargo a ser preenchido.

Marque a assertiva correta.

A) Afirma-se que a admissão, por concurso público,
deveria ser revogada, pois fere os estatutos cons-
titucionais.

B) O texto trata da inconstitucionalidade da limita-
ção de idade, para inscrição em qualquer con-
curso público, em qualquer caso.

C) O cargo a ser preenchido não foi levado em con-
sideração quando a lei foi revogada, daí sua in-
constitucionalidade.

D) A lei que trata de concursos públicos e inscrição
para eles deveria ser revogada, visto que fere to-
dos os estatutos constitucionais.

E) No texto, afirma-se que há exceção, em se tra-
tando da limitação de idade, para inscrição em
concurso público.
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Questão 08) Assinale a alternativa em que há
palavra(s) grafada(s) INCORRETAMENTE.

A) Inconçútil, constituição, constituitidor, constitu-
cional.

B) Flagrante, fragrante, fragrância, fragoroso.

C) Discriminação, discreto, discricionário, discrepân-
cia.

D) Ebitda, emitida, emissão, imersão.

E) Admissão, admissional, admitido, demissionário.

Questão 09) Observe as palavras em destaque, na
sequência em que aparecem, e assinale a afirmati-
va correta em relação a elas.

A limitação de idade para a inscrição é inconstitu-
cional, pois a lei é a mesma para todos.

Ele disse que aprovaria, salvo se tal limitação fosse
obrigatória.

A) Sentido explicativo; sentido condicional.

B) Sentido participativo; sentido explicativo.

C) Sentido temporal; sentido afirmativo.

D) Sentido condicionante; sentido participativo.

E) Sentido proporcional; sentido aditivo.

Questão 10) Marque a alternativa correta.

1) Doa-se livros para o concurso.

2) Faz dez anos que ele elabora provas para
concursos.

3) Os Estados Unidos é um país constituciona-
lista.

4) 1% dos candidatos não aprovaram as regras
do concurso.

5) Eu, tu e ele participaremos do movimento
contra a discriminação.

A) Apenas 1 e 2 estão corretas.

B) Apenas 3 e 4 estão corretas.

C) Apenas 2 e 5 estão corretas.

D) Apenas 3 e 5 estão corretas.

E) Apenas 1 e 4 estão corretas.

MATEMÁTICA

Questão 11) Uma quantia de R$ 3000,00 foi divi-
dida em duas partes de modo que a primeira apli-
cada a juros simples, a uma taxa de 4% ao mês,
durante seis meses, rendeu o mesmo juro que a
segunda aplicação a 2% ao mês, durante 8 meses.
O valor de cada aplicação é:

A) R$ 1500,00 e R$ 1500,00

B) R$ 1200,00 e R$ 1800,00

C) R$ 1250,00 e R$ 1750,00

D) R$ 1300,00 e R$ 1700,00

E) R$ 1400,00 e R$ 1600,00

Questão 12) Quantos são os anagramas da pala-
vra BRASIL, começando por B e terminando por L?

A) 20

B) 21

C) 22

D) 24

E) 720

Questão 13) Duas esferas tangentes exteriormen-
te e tangentes a um plano  α  nos pontos A e B
têm raios iguais a 9cm e 4 cm. A distância entre os
pontos A e B é :

A) 9 cm

B) 10 cm

C) 12 cm

D) 13 cm

E) 15 cm
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Questão 14) A embalagem de um vidro de perfu-
me é igual a uma pirâmide de base hexagonal de
aresta igual a 4cm e de altura 10cm. Para colocar
este perfume, construiu-se uma caixa de papelão
na forma de um prisma hexagonal regular de ares-
ta da base igual a 6cm e de altura 15cm. Aproxi-
madamente, o volume de espaço vazio que fica
nesta caixa quando o perfume está dentro dela,
em cm3, é:

A) 1785

B) 1377

C) 969

D) 518

E) 408

Questão 15) Os lados consecutivos de um
paralelogramo ABCD medem 8 m e 12 m e formam
um ângulo de 60º. A menor diagonal, em metros,
é:

A)

B)

C)

D)

E)

INFORMÁTICA

Questão 16) Um computador (ou sistema compu-
tacional) é dito seguro se este atende a três requi-
sitos básicos relacionados aos recursos que o com-
põem:

A) confidencialidade, integridade e disponibilidade.

B) acesso autorizado, integração e disponibilidade.

C) confidência, integração e disponibilidade.

D) acesso autorizado, integridade e uniformidade.

E) confidência, integridade e uniformidade.

Questão 17) Quando um mesmo email é enviado
para vários destinatários, sendo que para um de-
les com cópia oculta, o que acontece?

A) O email fica invisível na caixa postal do destina-
tário da cópia oculta e só ele pode lê-lo.

B) O destinatário do email com cópia oculta não
pode vê-lo.

C) Uma cópia do email fica oculta na caixa postal
do emitente.

D) Os demais destinatários do email não devem
fornecê-lo ao destinatário da cópia oculta.

E) Os demais destinatários do email não sabem que
uma cópia oculta foi enviada.

Questão 18) Para acessar a internet através de
uma rede sem fio, um computador deve possuir:

A) várias portas USB ativas e configuradas.

B) interface wireless ativa e configurada.

C) interfaces wireless e bluetooth e uma porta
fireware, todas ativas e configuradas.

D) uma porta fireware ativa e configurada.

E) interface wireless e uma conexão RJ45, ambas
ativas e configuradas.
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CONHECIMENT OS
ESPECÍFICOS

Questão 21) Em relação ao preparo da cavidade a
ser restaurada por resina composta fotopolimeri-
zável e à proteção do complexo dentina-polpa,
podemos afirmar que:

A) a limpeza da cavidade com o clorexidine remove
o smear layer, que é uma camada de lama
dentinária composta por uma massa de matéria
orgânica e inorgânica que pode conter bactérias.

B) o uso de EDTA a 0,2%, recomendada por
Brännström, não remove o smear layer e causa
danos à polpa.

C) segundo Nakabayashi e Pashley, a literatura re-
cente nega a biocompatibilidade dos sistemas
adesivos atuais, que empregam o condicionamen-
to ácido total, dentina e esmalte, simultaneamen-
te.

D) realizamos a proteção do complexo dentina-pol-
pa com o uso de materiais para forramento ou
base das restaurações, tais como o cimento de
hidróxido de cálcio e cimento de óxido de zinco
e eugenol.

E) em função de evidências científicas de que o prin-
cipal agressor ao complexo dentina-polpa é a pre-
sença bacteriana e seus subprodutos e do supor-
te científico atual relativo à biocompatibilidade
dos sistemas adesivos, usamos cimento de hidró-
xido de cálcio e cimento de ionômero de vidro
como proteção do complexo dentina-polpa em
dentística restauradora.

Questão 22) Doença provocada por um complexo
etiológico constituído por fatores locais como má
higiene bucal, cálculos, irritações químicas, físi-
cas e iatrogênicas; fatores predisponentes tais
como morfologia do periodonto, hereditariedade
e modificadores, principalmente estresse, estados
sistêmicos como diabetes, baixa imunidade e má
nutrição. Sintomas: dor, hiperemia gengival,
necrose tecidual, odor fétido, manifestação brus-
ca, sialorreia e sensação de gosto metálico.

A) Mononucleose infecciosa.

B) Gengivoestomatite herpética primária.

C) Gengivoestomatite úlcero- necrosante aguda.

D) Periadenite mucosa necrótica recorrente cicatri-
zante.

E) Ulceração aftosa recorrente.

ATUALIDADES

Questão 19) Em outubro de 2011, foi aprovado no
senado o substitutivo do senador Vital do Rêgo
que institui novos critérios para a divisão dos re-
cursos provenientes da exploração de petróleo. O
projeto divide os royalties do petróleo por todas
as unidades da Federação, e não somente para os
estados e municípios produtores de petróleo. Com
relação à exploração de petróleo do pré-sal, assi-
nale a alternativa que faz referência apenas aos
estados produtores.

A) São Paulo e Rio de Janeiro.

B) Bahia e São Paulo.

C) Rio de Janeiro e Espírito Santo.

D) São Paulo e Espírito Santo.

E) Paraná e Bahia.

Questão 20) Sobre a ocupação feita por alunos em
prédios da USP, em novembro de 2011, coloque (V)
para verdadeiro e (F) para falso e em seguida assi-
nale a alternativa que corresponde à sequência
correta.

(    ) A apreensão, pela PM, de três estudantes
que portavam maconha dentro da Cidade
Universitária da USP, em outubro do ano
passado, foi o estopim para denunciar o que,
segundo os manifestantes, representa a
truculência da Polícia Militar no câmpus.

(    ) Os manifestantes querem a renovação do
convênio firmado entre a USP e a Polícia
Militar para fazer a segurança na Cidade
Universitária.

(    ) O uso de drogas dentro da Cidade Universi-
tária da USP, na Zona Oeste de São Paulo,
faz parte dos pedidos dos manifestantes.

(    ) Faz parte dos pedidos dos manifestantes a
retirada de processos administrativos e cri-
minais movidos contra alunos e funcioná-
rios pela USP.

A) V, F, V, V.

B) V, V, V, F.

C) F, F, F, V.

D) V, F, F, V.

E) F, V, V, V.
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Questão 23) Paciente portador de diabetes
mellitos tipo II, apresentando glicemia maior que
250mg/dl, cetoacidose e glicosuria alta (4+), com-
parece para extração do elemento 47, como pro-
ceder?

A) Procedimento cirúrgico com ajuste da dose de in-
sulina pelo médico.

B) Procedimento com sedação auxiliar.

C) Consulta curta pela manhã, tranquilizante e die-
ta normal antes do tratamento.

D) Fazer profilaxia antibiótica.

E) Adiar o tratamento até as condições metabólicas
se equilibrarem, controle enérgico das infecções
bucais.

Questão 24) A maior quantidade de característi-
cas da doença periodontal invasiva pode ser en-
contrada em:

A) retração gengival, necrose e perda de função.

B) bolsa periodontal, destruição óssea e perda de
função.

C) perda de granulado, aumento de volume e he-
morragia provocada.

D) destruição óssea, morfologia irregular e consis-
tência alterada.

E) consistência alterada, hemorragia provocada e
abscesso.

Questão 25) Em relação ao câncer bucal, é lícito
afirmar que:

A) o câncer localizado no lábio tem uma prevalên-
cia de 38,6% em relação a outras partes da boca,
seguido pelo câncer localizado na língua,
assoalho da boca e gengiva.

B) o índice mais sensível para câncer bucal foi o pro-
posto por Leach (HOC – Human Oral Carcinoma)
por possibilitar identificação de todos os estági-
os da doença.

C) o câncer de boca ocupa, em termos de frequên-
cia relativa, a 7ª posição para o sexo masculino e
a 3ª para o feminino.

D) o carcinoma espinocelular é mais frequente no
sexo feminino, numa proporção de 8:1 em indi-
víduos acima dos 60 anos de idade.

E) a maior dificuldade na prevenção do câncer bu-
cal está relacionada à detecção e encaminhamen-
to do paciente nos estágios iniciais da doença.

Questão 26) Devemos seguir uma rotina de pro-
cessamento de artigos odontológicos, evitando o
cruzamento de materiais sujos e materiais esteri-
lizados. Essa rotina obedeceria à seguinte sequ-
ência:

A) artigo sujo, enxágue, exposição ao agente de lim-
peza, barreira física, inspeção visual, secagem,
preparo e embalagem, desinfecção/esterilização
e armazenamento.

B) artigo sujo, enxágue, secagem, exposição ao
agente de limpeza, inspeção visual, preparo e em-
balagem, desinfecção/esterilização, barreira físi-
ca e armazenamento.

C) artigo sujo, exposição ao agente de limpeza,
enxágue, secagem, barreira física, inspeção visu-
al, preparo e embalagem, desinfecção/esteriliza-
ção e armazenamento.

D) barreira física, artigo sujo, exposição ao agente
de limpeza, enxágue, secagem, inspeção visual,
desinfecção/esterilização, preparo e embalagem
e armazenamento.

E) barreira física, artigo sujo, exposição ao agente
de limpeza, inspeção visual, enxágue, secagem,
desinfecção/esterilização, preparo e embalagem
e armazenamento.

Questão 27) O projeto SB Brasil 2003 produziu in-
formações sobre as condições de saúde bucal da
população brasileira para subsidiar o planejamen-
to-avaliação de ações nessa área nos diferentes
níveis de gestão do Sistema Único de Saúde, atra-
vés de um amplo esforço nacional para o estudo
destas condições e para a criação e manutenção
de uma base de dados eletrônica relativa aos prin-
cipais problemas desse campo, articulando dife-
rentes agências e unidades de saúde, contribuin-
do na perspectiva da estruturação de um sistema
nacional de vigilância epidemiológica em saúde
bucal, objetivando, exceto:

A) estimar, para a população de 18 a 36 meses, 05,
12, 15 a 19, 35 a 44 e 65 a 74 anos a prevalência
de cárie dentária.

B) fornecer subsídios aos profissionais da área da
saúde, educação, planejamento e administração,
relativos à saúde bucal.

C) subsidiar pesquisas que visem ao estabelecimen-
to de relações entre os dados encontrados e a re-
alidade sócio-econômica e demográfica da popu-
lação brasileira.

D) estimar a necessidade de prótese dentária nas
faixas etárias de 15 a 19, 35 a 44 e 65 a 74 anos.

E) identificar, na amostra de 05 anos, a prevalência
de fluorose dentária.
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Questão 28) Em saúde coletiva, quando se realiza
levantamento de cárie dentária, sendo utilizado o
índice CPO-D, é “cariado” o dente que:

A) após exame radiográfico apresentar evidências
marcantes da presença de cárie dentária.

B) apresentar uma coroa artificial em bom estado,
indicando que o dente em questão sofreu ataque
de cárie.

C) apresentar uma lesão profunda característica, que
na intenção de prepará-la para a restauração exis-
ta a possibilidade de exposição pulpar.

D) possuir evidência clínica óbvia de cárie, existin-
do uma cavidade definida, com tecido amolecido
e descoloração ou opacidade ao longo das mar-
gens.

E) após exame clínico e radiográfico, apresentar evi-
dência óbvia de cárie, com cavidade definida, te-
cido amolecido e descoloração ou opacidade ao
longo das margens.

Questão 29) A epidemiologia da doença periodon-
tal revela uma alta prevalência, em todo o mundo,
com indicadores demonstrando resultados acima
de 80%. De acordo com o trecho anterior, é errado
afirmar que:

A) a doença periodontal é uma doença típica da ida-
de adulta.

B) existe uma correlação positiva entre a idade e a
severidade, mostrando que com o passar do tem-
po, desde que não tratada, tende a agravar-se,
resultando na perda do elemento dentário.

C) em relação ao sexo, há pequenas variações de pre-
valência entre homens e mulheres.

D) da mesma forma que a cárie dentária, os fatores
comportamentais, e não o nível econômico, faz
o diferencial em termos de prevalência.

E) é uma doença que pode ocorrer em qualquer ida-
de, variando seu potencial de destruição.

Questão 30) Evidências acumuladas na literatura
revelam que quando a cárie apresenta lesões
cavitadas, o número de colônias microbianas au-
menta significativamente; devemos, portanto, re-
alizar a adequação bucal do meio. Assinale a alter-
nativa correta.

I) Ao fazer o preparo e a restauração de uma
única lesão, os micro-organismos de outras
lesões colonizarão suas margens, condenan-
do-a a uma troca subsequente.

II) Devemos remover a maior quantidade pos-
sível de tecido cariado, promover uma pro-
funda profilaxia, aplicar cariostático nas le-
sões e restaurá-las provisoriamente com ci-
mento ionomérico.

III) A adequação propicia uma modulação
microbiana, resgatando o padrão ecológico
que o paciente apresentava antes de ser
acometido pela doença.

A) Apenas I e II estão corretas.

B) Apenas I e III estão corretas.

C) Apenas II está correta.

D) Apenas II e III estão corretas.

E) Todas estão corretas.

Questão 31) Lesão branca, comumente encontra-
da em cavidade bucal e que apresenta potencial
de malignização. Área de tecido morfologicamente
alterada, que pode apresentar-se como placa ou
ser levemente exofítica. Ocorre geralmente em
adultos com idade entre 50 e 60 anos, de sexo
masculino e normalmente associada ao fumo.

A) Pênfigo vulgar

B) Carcinoma de células escamosas oval

C) Líquen plano

D) Eritroplasia

E) Leucoplasia

Questão 32) Sobre a relação entre a amamentação
natural e o desenvolvimento facial do bebê, pode-
mos afirmar que:

A) o crescimento do crânio se deve, principalmen-
te, ao crescimento expansivo da massa cefálica,
portanto, a face não necessita de estímulos ex-
ternos para desenvolver-se.

B) o reflexo de sucção é desencadeado pelo toque
do mamilo na língua.

C) quando a pega do mamilo está correta, a língua
do bebê fica sobre os roletes gengivais e protruí-
da, o mamilo aumentado vai até o ponto de suc-
ção que fica no palato mole.

D) no momento da amamentação, os côndilos e a
mandíbula do bebê são estimulados unilateral-
mente, se alternando.

E) o processo de amamentação natural requer um
estremo esforço muscular por parte do bebê, es-
timulando o crescimento facial de maneira fisio-
lógica, além de fornecer nutrientes, promoven-
do o desenvolvimento psíquico e estimulando o
desenvolvimento crânio facial.
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Questão 33) NÃO constitui atribuição específica do cirurgião-dentista na Equipe de Saúde Bucal:

A) realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/
SUS 96) e na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS).

B) encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos a outros níveis de especi-
alização, assegurando o seu retorno e acompanhamento, inclusive para fins de complementação do trata-
mento.

C) realizar pequenas cirurgias ambulatoriais.

D) registrar na ficha D – Saúde Bucal, do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) todos os procedimen-
tos realizados.

E) proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentais utilizados.

Questão 34) No quadro abaixo é feita uma comparação entre as metas propostas pela OMS/FDI para o ano
2000 em relação à cárie dentária e os resultados do mais recente levantamento epidemiológico realizado na
população brasileira – Projeto SB Brasil 2003. Com base nestes dados, concluímos que:

Idade Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-oeste Brasil

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

5 a 6 Brasil 2003 35,04 34,92 44,92 43,35 41,73 40,62
anos Meta OMS 50% das crianças livres de cárie (ceo-d=0)

2000
12 Brasil 2003 3,13 3,19 2,3 2,31 3,16 2,78

anos Meta OMS CPO-D menor que 3,0
2000

18 Brasil 2003 39,13 45,07 66,53 66,55 65,74 55,09
anos Meta OMS 80% dos indivíduos com todos os dentes presentes na boca (P=0)

2000
35 a 44 Brasil 2003 46,34 49,97 62,35 55,13 58,36 53,96

anos Meta OMS 75% dos indivíduos com 20 ou mais dentes presentes na boca
2000

65 a 74 Brasil 2003 8,58 11,07 9,32 10,41 11,22 10,23
anos Meta OMS 50% dos indivíduos com 20 ou mais dentes presentes na boca

2000

A) as perdas dentárias são precoces, embora a necessidade de algum tipo de prótese comece a surgir a partir
dos 35 anos de idade.

B) a cárie dentária se distribui igualmente na população, independente da região considerada e da idade dos
indivíduos.

C) na população adulta há um aumento do componente perdido, sendo este fenômeno observado nas diferen-
tes regiões do país.

D) a situação de saúde bucal da população brasileira em relação à cárie encontra-se satisfatória, tendo o Brasil
atingido grande parte das metas da OMS para o ano 2000.

E) aproximadamente 40% das crianças de 05 anos de idade apresentam pelo menos um dente decíduo com
experiência de cárie.

Questão 35) Qual a posologia pediátrica para uma criança de 12 kg de peso de penicilina, cuja dose adulta é
de 500mg 8/8h?

A) 40mg 8/8h, aproximadamente.

B) 250mg 8/8h, aproximadamente.

C) 80mg 8/8h, aproximadamente.

D) 125mg 8/8h, aproximadamente.

E) 150mg 8/8h, aproximadamente.
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Questão 36) A melhor forma de lidarmos com uma
emergência no ambulatório odontológico é, sem
dúvida alguma, antever a possibilidade de que ela
ocorra, e, com isso, diminuir ou mesmo zerar as
chances dela tornar-se real. Para prevenirmos uma
situação de emergência é fundamental:

A) pedir uma avaliação médica completa do pacien-
te antes de iniciar o tratamento.

B) recusar atendimento ao paciente ASA III, com do-
ença sistêmica grave, mas não incapacitante.

C) possuir no ambulatório um kit de suporte básico
com cilindro de oxigênio, ambú, adrenalina, câ-
nulas oro e nasofaríngeas, equipo de soro e se-
ringas com agulhas.

D) realizar uma boa anamnese e um bom exame fí-
sico geral.

E) comprar um desfibrilador.

Questão 37) Em relação à paciente gestante, de-
vemos observar durante a anestesia:

I) Usar lidocaína 2% com adrenalina
1:1000000, desde que não haja contraindi-
cação individual para o uso de vasoconstric-
tores.

II) A prilocaína deve ser evitada devido ao
maior risco de metahemoglobina fetal.

III) A felipressina (vasoconstrictor) deve ser evi-
tada, pois tem sua fórmula química seme-
lhante à ocitocina e haveria maior risco de
contração uterina e aborto ou parto prema-
turo.

IV) A mepivacaína, segundo autores, é pobre-
mente metabolizada pelo fígado fetal e de
recém-natos, sendo indicada a gestantes e
lactantes.

A) Todas estão corretas.

B) III e IV estão corretas.

C) I, II e III estão corretas.

D) I, III e IV estão corretas.

E) I, II e IV estão corretas.

Questão 38) A aplicação tópica de flúor (ATF) visa
à prevenção e controle da cárie através da utiliza-
ção de produtos fluoretados (soluções para
bochecho, gel e verniz fluoretado) em ações cole-
tivas, recomendadas para populações nas quais se
constate uma ou mais das seguintes situações,
EXCETO:

A) exposição à água de abastecimento sem flúor.

B) exposição à água de abastecimento contendo na-
turalmente baixos teores de flúor (até 0,54ppmF).

C) exposição a flúor na água há menos de 05 anos.

D) CPOD menor que 03 aos 12 anos de idade.

E) menos de 30% dos indivíduos do grupo são li-
vres de cárie aos 12 anos de idade.

Questão 39) De acordo com a resolução RDC
ANVISA nº306/4 e a resolução CONAMA nº358/05,
sobre os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), assi-
nale (V) para verdadeiro ou (F) para falso.

(    ) Agulhas, seringas, estiletes, lâminas e de-
mais objetos pérfuro-cortantes de uso úni-
co devem ser descartados em recipientes
rígidos dotados de tampa.

(    ) Devemos identificar os recipientes com o
símbolo de infectante, de acordo com a nor-
ma NBR 7500 da ABNT.

(    ) Resíduos sólidos contaminados devem ser
separados e acondicionados em sacos plás-
ticos brancos (caracterizados para esta fi-
nalidade).

(    ) Resíduos de amálgama devem ser coloca-
dos em recipientes rígidos com água e bem
vedados.

(    ) Revelador e fixador radiográficos não repre-
sentam riscos e podem ser descartados na
pia.

A) F, V, V, V, V.

B) F, F, F, V, F.

C) V, F, V, V, V.

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

E) V, F, V, V, F.

Questão 40) Após exodontia do elemento 48 in-
cluso, no 3º dia pós-operatório, o paciente nos
procura relatando dor, mau gosto na boca e odor
fétido no local, que está extremamente sensível,
nota-se no exame clínico exposição do osso.  Tra-
ta-se provavelmente de:

A) osteomielite.

B) hemorragia.

C) osteíte ou alvéolo seco.

D) infecção.

E) fratura óssea alveolar.
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