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PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA
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INSTRUÇÕES
Leia e siga atentamente as instruções abaixo:
1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação e número de questões do seu Caderno de
Prova, apontando imediatamente qualquer falha encontrada.
2. Leia toda a prova para tomar contato com os assuntos em questão.
3. Em cada questão deve ser assinalada somente uma das alternativas.
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente no
“CARTÃO-RESPOSTA” de computador, que não deve conter rasuras. Questões que contenham
respostas com rasuras ou mais de uma alternativa assinalada serão anuladas.
5. O tempo de duração desta prova é de até três horas (das 14horas as 17horas), contado a partir do sinal
do início da mesma.
6. Os candidatos poderão levar o caderno de provas, depois de transcorrido 02 (duas) horas do
início da mesma, tempo mínimo de permanência do candidato no certame é de 01(uma) hora.
7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala.
8. As 30 (trinta) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os enunciados
das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”, ao encontrar a alternativa correta,
segundo o enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-RASCUNHO, a qual consta
na última folha da prova. Posteriormente, transcreva a alternativa no “CARTÃO-RESPOSTA”.
9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de sala para
acompanhar a conferência dos cartões.
10. Estrutura da Prova por disciplina:
Disciplina

Nº de questões

Pontuação por questão

Parte I – Língua Portuguesa

10 (dez) questões

2,0 (dois) pontos

Parte II – Saúde Pública

10 (dez) questões

2,0 (dois) pontos

Parte III - Conhecimento Específico

10 (dez) questões

4,0 (dois) pontos

Prova Escrita – 20/07/2013

!!!"

# "

"$

% $

2
PARTE I – LINGUA PORTUGUESA
(cada questão correta equivale a 2,0 (dois) pontos)
TEXTO I
Eu sei, mas não devia
01
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41

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia.
A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que
não as janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E,
porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E, porque não
abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma,
esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão.
A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar
o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o
tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque
já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter
vivido o dia.
A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra,
aceita os mortos e que haja números para os mortos. E, aceitando os números, aceita não
acreditar nas negociações de paz. E, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo
dia da guerra, dos números, da longa duração.
A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A
sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava
tanto ser visto.
A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar
para ganhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para
pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais. E a
procurar mais trabalho, para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se
cobra.
A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A abrir as revistas e ver anúncios.
A ligar a televisão e assistir a comerciais. A ir ao cinema e engolir publicidade. A ser instigado,
conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos.
A gente se acostuma à poluição. Às salas fechadas de ar condicionado e cheiro de
cigarro. À luz artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam na luz natural. Às
bactérias da água potável. À contaminação da água do mar. À lenta morte dos rios. Se
acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães,
a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta.
A gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer. Em doses pequenas, tentando
não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o
cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está
contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a
gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que
fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado.
A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se
acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar
o peito. A gente se acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se gasta, e que, gasta de
tanto acostumar, se perde de si mesma.
(COLASANTI, Marina. Eu sei, mas não devia. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. p. 9-10)
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1. A autora apresenta no TEXTO I seu ponto de vista considerando o comportamento das pessoas no seu
cotidiano, com exceção de:
a) Por ser difícil suportar as situações, as pessoas furtam-se a enfrentá-las.
b) As pessoas não percebem as limitações que a vida lhes impõe.
c) As mudanças impostas pela vida devem ser questionadas.
d) Aceitar o que a vida impõe às pessoas não é sinônimo de viver bem.
e) Frente ao corre-corre da vida, as pessoas procuram não se estressar.
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Considerando o TEXTO I, assinalar o período que apresenta conotação:
A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. (Linha 7)
A cochilar no ônibus porque está cansado. (Linha 10)
A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. (Linha 12)
A ir ao cinema e engolir publicidade. (Linha 25)
A gente se acostuma à poluição. (Linha 27)

3. O acento indicativo de crase no início de cada uma das frases a seguir é justificado pela exigência do verbo
acostumar: “Às bactérias da água potável. À contaminação da água do mar. À lenta morte dos rios.” (linhas 28 e
29)
Uma quarta frase que poderia estar nessa sequência, grafada de acordo com a norma padrão seria:
a) À aceitar injustiças.
b) À todas as situações de miséria do mundo.
c) À vida com prazer algum.
d) À pessoas indiferentes aos problemas dos outros.
e) À autoridades com discursos demagógicos.
4. No período: “A ligar a televisão e assistir a comerciais.” (Linha 25) o verbo assistir exige preposição.
Alternativa em que a regência verbal respeita a norma padrão da Língua Portuguesa:
a) O texto “Eu sei, mas não devia” discute à correria do cotidiano.
b) Há pessoas que preferem mais silenciar do que lutar por uma vida mais digna.
c) O texto visa a um momento de reflexão.
d) Os homens assistem várias cenas de desumanidades nos noticiários.
e) Você já respondeu os questionamentos do texto?
5. Considerando a reescritura da oração destacada em: “E, não acreditando nas negociações de paz, aceita a
ler todo dia da guerra, (...) (linhas 14 e 15), julgar cada assertiva como falsa (F) ou verdadeira (V) quanto a
manter o mesmo sentido:
I. (...) por não acreditar nas negociações de paz, (...)
II. (...) para não acreditar nas negociações de paz, (...)
III. (...) porque não acredita nas negociações de paz, (...)
IV. (...) embora não acredite nas negociações de paz, (...)
V. (...) caso não acredite nas negociações de paz, (...)
Assinale a alternativa que contém julgamento correto de cima para baixo é:
a) V – F – V – F – F.
b) V – F – V – V – F.
c) V – V – F – F – V.
d) F – F – V – V – F.
e) V – V – V – F – V.
6. Considerando o uso do conectivo que no fragmento “A gente se acostuma para poupar a vida. Que aos
poucos se gasta,(...) (linha 40) julgar cada assertiva: F (ser for falsa) e V (se for verdadeira)
I. Elemento de coesão textual que retoma a expressão a vida.
II. Restringe a significação da expressão que retoma.
III. Explica a significação da expressão a vida.
IV. Exerce a função de sujeito como a expressão a vida.
Assinale a alternativa que contém julgamento correto de cima para baixo:
a) V – V – F – V.
b) V – F – V – V.
c) V – F – V – F.
d) F – F – V – V.
e) V – V – F – F.
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Texto II
01 Dizemos, com frequência, que fomos atropelados pelos acontecimentos - mas quais
02 acontecimentos ______ poder de atropelar o sujeito? Aqueles em direção aos quais ele se
03 precipita, com medo de ser deixado para ______ . Deixamo-nos atropelar, em nossa
04 sociedade competitiva, ________ medimos o valor do tempo pelo dinheiro que ele pode
05 nos render. Nesse ponto remeto o leitor, mais uma vez, _____ palavra exata do professor
06 Antonio Candido: “O capitalismo é o senhor do tempo. Mas tempo não é dinheiro. Isso é
07 uma brutalidade. O tempo é o tecido de nossas vidas”. A velocidade normal da vida
08 contemporânea não nos permite parar para ver o que atropelamos; torna as coisas
09 passageiras, irrelevantes, supérfluas.
MARIA RITA KEHL
mariaritakehl.psc.br
7. Assinale a alternativa que contém as palavras que completam de forma correta as lacunas do texto nas
linhas 02, 03, 04 e 05:
a) tem, tráz, porque, à.
b) têm, trás, porque, à.
c) têm, traz, por que, a.
d) tem, trás, por quê, à.
e) têm, trás, porque, a.
8. Em relação ao texto II, assinalar a alternativa correta:
a) Em “Aqueles em direção aos quais ele se precipita, com medo de ser deixado para ______ .” (linhas 2 e 3)
Aqueles é um elemento anafórico - de coesão - que retoma a expressão antecedente acontecimentos.
b) Na linha 8, se substituirmos coisas por coisa, deveriam ser alteradas, obrigatoriamente, outras 5 palavras
para haver concordância no período que inicia na linha 7.
c) A palavra ele, linha 2, refere-se ao termo antecedente o sujeito; e ele, linha 4, refere-se ao termo
antecedente valor.
d) O sujeito de torna, linha 8, é vida contemporânea.
e) Em “Mas tempo não é dinheiro” (linha 6) estabelece um valor semântico de consequência ao período
antecedente “O capitalismo é o senhor do tempo”.
Texto III

9.
a)
b)
c)
d)
e)

O sentido da charge se constrói a partir da ambiguidade de determinado termo. O termo em questão é:
fora.
agora.
sistema.
protestar.
contra.

10. Assinale a alternativa que apresenta concordância verbal e nominal de acordo com a língua padrão:
a) Faziam duas semanas que os manifestantes avisaram que iam às ruas.
b) Nos protestos de várias cidades, haviam muitos manifestantes com más intenções.
c) Houveram pessoas meia nervosas e desconfiadas que se esconderam durante os dias de manifestações.
d) Num dos cartazes estava escrito: “Proibida confusão na ordem estabelecida pelos corruptos.”
e) “Educação é bom para a saúde.” Essa frase estava estampada num cartaz de um manifestante jovem.
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PARTE II - SAÚDE PÚBLICA
(cada questão correta equivale a 2,0 (dois) pontos)
11. A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) se dá através dos Princípios e Diretrizes constante no
capítulo II da Lei Orgânica da Saúde n° 8.080, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção,
recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes. Escolha a alternativa
correta com os princípios doutrinários e organizacionais do SUS:
a) descentralização, atendimento integral, dedicação exclusiva e participação popular.
b) descentralização, participação popular e investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
c) descentralização, participação popular, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência
para participar do Sistema Único de Saúde – SUS.
d) descentralização, atendimento integral, participação popular e regionalização.
e) descentralização, atendimento integral, participação popular e humildade.
12. A Norma Operacional Básica – NOB 96 estabeleceu bases para a gestão da Vigilância Sanitária no Sistema
Único de Saúde. Segundo estas bases, escolha a alternativa incorreta:
a) As ações de vigilância sanitária foram incluídas entre as responsabilidades e os requisitos de gestão da saúde
nas esferas estadual e municipal.
b) a descentralização das ações de vigilância sanitária conferiu aos municípios um caráter essencialmente
regulatório, incluindo ações de normalização, organização e coordenação de ações e serviços.
c) a responsabilidade pela execução das ações básicas e das ações de média e alta complexidade é delegada
aos Estados no caso dos Municípios não habilitados às condições de gestão da saúde previstas na Norma.
d) a execução de ações de vigilância sanitária é de competência dos municípios, de acordo com o ordenamento
jurídico do SUS.
e) a fiscalização de ações de vigilância sanitária é de competência estadual e federal, de acordo com o
ordenamento jurídico do SUS.
13. Quanto ao financiamento da saúde, após o disposto na Ementa Constitucional que vincula recursos para a
saúde, é correto afirmar que:
a) o financiamento do SUS é uma questão resolvida, pois a vinculação de percentual de receita para a área da
saúde veio garantir o volume adequado de recursos financeiros.
b) o fato de a Ementa não definir de forma contundente a vinculação de recursos de impostos da União à saúde
pode resultar no aprofundamento do processo de “desfinanciamento” dessa área.
c) a Ementa aprovada corrobora a disposição do governo federal, nos últimos anos, de aumentar sua
transferência de recursos para a saúde e definir fontes exclusivas para o custeio.
d) a permanência e a consolidação do SUS não estão na dependência de o país resolver seus problemas
macroeconômicos.
e) a questão do financiamento da saúde no âmbito do setor público foi solucionada e, até 2004, se observa a
crescente recuperação dos serviços públicos de saúde, ainda que permaneça a armadilha juros/câmbio e o
elevado déficit público.
14. O controle social do SUS se faz com Conselhos e Conferências de Saúde. Considere sobre a composição e
o funcionamento desse controle social e escolha a alternativa correta:
a) a composição dos Conselhos de Saúde se faz por segmentos independentes representativos da sociedade;
usuários, prestadores de serviços, trabalhadores de saúde, gestores/governo e órgãos formadores de
recursos humanos.
b) os limites do controle social estão no fato da sociedade representada pela maioria dos participantes do
Conselho de Saúde Municipal.
c) pela lei, compete aos Conselhos de Saúde atuar na formulação de estratégias e no controle de execução da
política de saúde e assumir a gestão do Sistema de Saúde na esfera correspondente, quando houver
descumprimento de decisões homologadas.
d) a lei nº 8142/90 deixou bem claro que o segmento dos usuários é paritário ao somatório dos demais
segmentos.
e) os limites do controle social no SUS estão no grau de organização e mobilização da sociedade na construção
do Estado democrático, que é representado pelo controle da sociedade pelo Estado.
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15. Em relação ao que dispõem as principais leis do Sistema Único de Saúde, é incorreto afirmar que:
a) a Lei Federal nº 8.142/90 acrescenta novo dispositivo à Constituição, definindo que é direito dos brasileiros o
acesso universal e igualitário ás ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde.
b) a Constituição Federal define que a saúde é um direito de todos e dever do Estado e deve ser garantida
mediante políticas sociais e econômicas voltadas para a redução do risco de doenças e outros agravos.
c) a Lei Federal nº 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as
transferências de recursos financeiros para a área da saúde nas três esferas de governo.
d) a Lei Federal nº 8.080/90 dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde, sua
organização e o funcionamento dos serviços da saúde.
e) a Lei Federal nº 8.080/90 define que os níveis de saúde da população expressam a organização social e
econômica do País.
16. Em relação às características e modalidades adotadas na organização e no funcionamento dos serviços
públicos de saúde no Brasil até 1988, é correto afirmar que:
a) houve uma expansão muito grande, nas décadas de 60 a 80 do século XX, na rede pública, de serviços de
saúde, principalmente em hospitais e centros de saúde, e uma redução na contratação dos serviços privados.
b) houve significativa economia de recursos financeiros na década de 70 do século XX, com a regulação dos
pagamentos realizados aos prestadores privados, a limitação de procedimentos para cada doença e o
controle rigoroso dos procedimentos cobrados pelos serviços contratados.
c) a relativa estabilidade do sistema público de saúde, nos anos 80 do século XX, ocorreu graças à estabilização
econômica do país e ao amortecimento das pressões populares.
d) as Ações Integradas de Saúde (AIS) possibilitaram a aproximação das instituições públicas de saúde da
União, dos Estados e dos Municípios, favorecendo o acesso aos serviços de assistência à saúde.
e) a assistência à saúde realizada no sistema público tinha garantia legal de gratuidade, mas não de
universalidade, sendo oferecida diferenciadamente para os trabalhadores com carteira de trabalho assinada e
para os chamados carentes ou indigentes.
17. De acordo com a Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, a eticidade da pesquisa envolvendo
humanos implica uma série de condições, dentre as abaixo citadas, escolha a alternativa incorreta:
a) A obtenção do consentimento informado e voluntário dos indivíduos–alvo deve ser a preocupação de todo
aquele que pesquisa em seres humanos.
b) A garantia de não ocorrência de malefícios previsíveis deve estar na base de qualquer planejamento de
pesquisa.
c) A importância para a saúde coletiva do problema a ser resolvido pelo experimento de pesquisa deve-se
sobrepor ao grau de risco que o paciente individual possa correr.
d) O compromisso com o máximo de benefícios e o mínimo de malefícios deve embasar a ponderação entre
riscos e resolução de problemas.
e) O sentido de destinação sociossanitária (justiça e equidade) não pode ser perdido na consideração de
relevância social da pesquisa.
18. Considere as afirmativas abaixo sobre a organização do Sistema de Saúde do Brasil e escolha a correta:
a) Observa-se, na transformação do Sistema de Saúde brasileiro, que o SUS veio moralizar e racionalizar o
INAMPS, sucedendo ao SUDS, por seu aperfeiçoamento organizacional e legal.
b) A Atenção integral à saúde foi configurada como diretriz constitucional do SUS para tornar indivisível o
atendimento ambulatorial básico e especializado, o atendimento às urgências e emergências, o atendimento
de exames laboratoriais e o atendimento hospitalar em internações, partos e cirurgias.
c) A complementaridade do setor privado está prevista na gestão do SUS, devendo atender à condição de
celebração de contrato nos exatos termos do direito público, não se aplicando, portanto, aos conceitos de
regionalização, hierarquização e universalização aplicáveis à montagem da rede pública de serviços
assistenciais.
d) A transformação do Sistema de Saúde não comporta rupturas bruscas, impondo-se um período de transição
na qual medidas de caráter inovador devem ser instituídas em intensidade variável, conforme a vontade de
absorver responsabilidades gerenciais e políticas.
e) Não há previsão, na legislação do SUS, de que as transferências financeiras “não condicionadas” entre o nível
federal e os estados e municípios sejam mobilizadas pelo mecanismo de transferências direta e automática
Fundo-a fundo (União-Estados, União-Municípios).
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19. O Capítulo II da Lei Orgânica da Saúde n° 8.080 dispõe sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde – SUS. Assinale a alternativa correta que contém somente estes princípios do SUS:
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, integralidade de
assistência, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, igualdade da
assistência à saúde, participação da comunidade, descentralização político-administrativa, integração, em
nível executivo, das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico, valorização da dedicação
exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, capacidade de resolução dos serviços em todos
os níveis de assistência e organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins
idênticos.
b) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, integralidade de
assistência, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, igualdade da
assistência à saúde, participação da comunidade, descentralização político-administrativa, conjugação dos
recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população, formar consórcios administrativos
intermunicipais, gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
c) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, integralidade de
assistência, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, igualdade da
assistência à saúde, participação da comunidade, descentralização político-administrativa, integração, em
nível executivo, das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico, capacidade de resolução dos
serviços em todos os níveis de assistência e organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade
de meios para fins idênticos.
d) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, integralidade de
assistência, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, igualdade da
assistência à saúde, participação da comunidade, descentralização político-administrativa, integração, em
nível executivo, das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico, capacidade de resolução dos
serviços em todos os níveis de assistência, utilização da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática, executar serviços de vigilância
epidemiológica e de vigilância sanitária.
e) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, integralidade de
assistência, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, igualdade da
assistência à saúde, participação da comunidade, descentralização político-administrativa, integração, em
nível executivo, das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico, direito à informação, divulgação
de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário, identificar
estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência
estadual e regional, capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência e organização
dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
20. Sendo a Odontologia Social uma disciplina da Saúde Pública, seus problemas devem ser ao mesmo tempo
problemas de saúde pública, isto é, devem preencher os requisitos necessários para que um problema de saúde
seja vulto necessário para ser considerado um problema de saúde pública. A forma mais didática que
conhecemos para caracterizar um problema de saúde pública é a proposta por “Sinai”. Segundo este autor,
escolha a alternativa que preenche as condições essenciais para um problema de saúde ser considerado como
um problema de saúde pública:
a) Constitui causa comum de morbidade ou mortalidade e inexistem métodos eficazes de prevenção e de
controle, que não estão sendo utilizados pela comunidade.
b) Constitui causa comum somente de mortalidade e os métodos de prevenção e de controle não estão sendo
utilizados de modo adequado pela comunidade.
c) Constitui causa comum de morbidade ou mortalidade e existem métodos eficazes de prevenção e de controle
e tais métodos não estão sendo utilizados de modo adequado pela comunidade.
d) Constitui causa comum somente de morbidade e os métodos de prevenção e de controle estão sendo
utilizados de modo adequado pela comunidade.
e) Constitui causa comum somente de mortalidade e os métodos de prevenção e de controle estão sendo
utilizados de modo adequado pela comunidade.
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PARTE III – CONHECIMENTO ESPECÍFICO
(cada questão correta equivale a 4,0 (quatro) pontos)
21. O recém-nascido apresenta um retrognatismo mandibular de 6 a 10 mm. Até a época da erupção dos incisivos
decíduos este retrognatismo mandibular deve ser anulado por crescimento acelerado da mandíbula. Assinale a
alternativa que contém o mecanismo natural responsável por este estímulo.
a) Respiração nasal.
b) Hipertonicidade lingual.
c) O uso de chupetas ortodônticas.
d) Amamentação materna.
e) Hipotonicidade lingual.
22. Assinale a alternativa correta. O processo de retenção das restaurações com cimento de ionômero de vidro se dá
por:
a) adesão química por meio da absorção dos poliácidos e sua composição pelo colágeno da dentina e do esmalte;
b) retenção mecânica obtida pela penetração dos poliácidos e sua composição nos túbulos dentinários;
c) formação da camada híbrida através do condicionamento ácido total;
d) retenção mecânica por meio de preparo das paredes cavitárias com angulação inferior a 90 graus;
e) adesão pela reação das carboxilas dos poliácidos com cálcio das apatitas do esmalte e da dentina.
23. A infecção cruzada é uma infecção que pode ocorrer dentro do ambiente de um consultório odontológico, ou seja,
dentro deste ambiente de risco pode ocorrer a transmissão de microorganismos de um paciente ou do profissional para
outra pessoa. Para evitar esta ou outra contaminação que existem os procedimentos de biossegurança nos
consultórios odontológicos. Das alternativas referentes à biossegurança escolha a alternativa incorreta:
a) através de um processo físico ou químico e com o auxílio de desinfetantes poderemos executar a desinfecção, ou
seja, neste caso são eliminados microorganismos, exceto os esporulados;
b) o procedimento de eliminar parcialmente ou totalmente os microorganismos de materiais e de superfícies em
ambiente de consultório odontológico é chamado de descontaminação,
c) a diminuição do número de micro-organismos, patogênicos ou não, após a escovação da pele com água e sabão,
denomina-se degermação;
d) assepsia é a eliminação de microorganismos da pele, mucosa ou tecidos vivos, com auxílio de antissépticos,
substâncias microbiocidas ou microbiostáticas;
e) na utilização da alta rotação ocorre uma suspensão de líquidos e de pequenas partículas no ar, normalmente por
propulsão ou por agitação, que chamamos de aerossol.
24. Assinale a alternativa correta. O espaço biológico pertence às estruturas de suporte dentário, sendo definido
como:
a) a medida entre o ápice dental e a inserção conjuntiva do colo dental;
b) um espaço que mede em média 3 mm no sulco gengival;
c) a distância compreendida pelo sulco gengival, o epitélio juncional e a inserção conjuntiva, tendo em média 3 mm;
d) o espaço que devemos evitar as restaurações sub-gengivais, tendo em média 4 mm;
e) o nome da inserção do dente ao ligamento periodontal.
25. Periodontite ou doença periodontal é uma inflamação da gengiva e de todo o entorno dela, ou seja, de todos os
tecidos que estão em volta do dente: tecido gengival, tecido conjuntivo ou ligamento periodontal, tecido ósseo ou osso
alveolar e cemento. Esta doença, quando analisada a nível histológico apresenta algumas características específicas.
Escolha a alternativa que apresenta características que não são exclusivas de uma periodontite:
a) Destruição das fibras do ligamento periodontal.
b) Presença de reabsorções ósseas periodontais.
c) Reabsorção da crista alveolar.
d) Ulceração e perda de inserção do epitélio juncional.
e) Migração apical do epitélio juncional, abaixo da junção cemento–esmalte.
26. Tendo em vista os novos conhecimentos gerados sobre a transmissão precoce da microbiota cariogênica e seu
impacto sobre a atividade cariogênica das crianças. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
a) A erupção dentária e a aquisição de Streptococcus grupo mutans são eventos simultâneos na maioria dos casos.
b) A mãe e o pai são fontes naturais de infecção primária para dentes decíduos, caracterizando transmissão do tipo
horizontal e endógena.
c) Os primeiros molares permanentes funcionam como reservatórios de estreptococus saguinis para os segundos
molares e pré-molares recém-erupcionados, sendo uma fonte exógena.
d) A transmissão da infecção cariogênica se dá horizontalmente entre as gerações e, usualmente, segue a vertente
patriarcal.
e) O Streptococcus mutans apenas pode ser transmitido de forma endógena.

!!!"

# "

"$

% $

9
27. Com relação ao uso de fluoretos na prevenção odontológica podemos afirmar que a alternativa incorreta é:
a) a ingestão acidental de aproximadamente 5,0 mg F/Kg de peso corporal pode provocar mal-estar gastrointestinal,
náuseas e vômitos.
b) devemos utilizar fluoretos na forma de gel ou soluções, pois estas substâncias potencializam a remineralização de
uma lesão branca inativa desmineralizada, bem como fortalecem o esmalte dentário para prevenir a formação de
cáries.
c) para a realização de bochechos fluorados semanais é utilizado uma solução de concentração 0,2% de Fluoreto de
Sódio (NaF).
d) a utilização prolongada e indiscriminada de fluoretos pode causar fluorose dental, um distúrbio do esmalte que se
caracteriza por manchas opacas ou escuras no esmalte dentário.
e) a utilização de flúor na água de abastecimento público é um método eficaz, abrangente, seguro, econômico,
recomendado pela OMS e pelo Ministério da Saúde e que passou a ser obrigatório no Brasil através da Lei Federal
nº 6050 de 24/05/1974.
28. Medidas de profundidade de bolsa e de retração gengival, confirmadas com exame e análise radiográfica revelam
uma perda uniforme "horizontal" dos tecidos de suporte, que ultrapassa um terço do comprimento da raiz, com
presença de sangramento à sondagem no fundo das bolsas. Portanto estamos diante de um diagnóstico de
periodontite. Com relação a esta patologia bucal, escolha a alternativa incorreta:
a) A inflamação periodontal leva a uma reabsorção óssea do tecido ósseo que sustenta este dente, resultando no
abalo ou mobilidade do mesmo e até mesmo a perda deste dente.
b) A gengiva saudável ou periodonto saudável tem como características principais a coloração rosada, com um
contorno anatômico da margem gengival, sem recessões e sem mobilidade dental e apresenta também a presença
de um pontilhado com aspecto de “casca de laranja”. Na presença de alguma alteração nestas características,
poderemos ter alguma doença relacionada à gengiva ou ao periodonto.
c) Quando ocorre uma calcificação da placa bacteriana sobre o esmalte e o cemento do dente, formando uma massa
densa, de cor branco-amarelada ou até escura, que é definida como cálculo dental ou tártaro e que deve ser
removida através de raspagem, alisamento e polimento dental por um Cirurgião-Dentista, para evitar a gengivite e a
doença periodontal.
d) Periodontite ou doença periodontal é uma inflamação da gengiva e de todo o entorno dela, ou seja, de todos os
tecidos que estão em volta do dente, exceto o tecido ósseo ou osso alveolar.
e) Placa bacteriana é uma película composta por bactérias, restos alimentares, saliva e células da mucosa, que se
adere sobre a estrutura dentária.
29. Foi a partir da descoberta de doenças como a AIDS – síndrome da imunodeficiência adquirida, que se
intensificaram as medidas de biossegurança utilizadas nos consultórios odontológicos para evitar o risco de
transmissão de muitas doenças infectocontagiosas. Portanto, com relação a esta afirmação, escolha a alternativa que
possui sintomas e características da SIDA:
a) Candidíase, quelite angular, urina escura, cansaço generalizado e náuseas.
b) Candidíase, dor no lado direito do abdômen, febre moderada, falta de apetite e diarreia.
c) Sarcoma de kaposi, herpes e contrações espasmódicas.
d) Sarcoma de kaposi, candidíase, icterícia na pele e esclerótica.
e) Sarcoma de kaposi, leucoplasia pilosa, periodontite necrosante aguda, herpes e candidíase.
30. Segundo a sequencia aproximada de erupção dentária da dentição decídua, podemos dizer que a alternativa
correta é:
a) Incisivos centrais inferiores, incisivos laterais superiores, caninos superiores, caninos inferiores, primeiros molares
inferiores e superiores e segundos molares inferiores e superiores, caninos superiores, incisivos centrais superiores
e incisivos laterais inferiores.
b) Caninos inferiores, incisivos centrais inferiores, incisivos centrais superiores, segundos molares inferiores, primeiros
molares superiores, incisivos laterais superiores, incisivos laterais superiores, primeiros molares inferiores,
segundos molares superiores e caninos superiores.
c) Incisivos centrais superiores, incisivos centrais inferiores, incisivos laterais superiores, incisivos laterais inferiores,
caninos inferiores, primeiros molares inferiores e superiores, caninos superiores e segundos molares inferiores e
superiores.
d) Incisivos centrais inferiores, incisivos laterais inferiores, primeiros molares inferiores, caninos inferiores e segundos
molares inferiores, incisivos centrais superiores, incisivos laterais superiores, primeiros molares superiores e
segundos molares superiores.
e) Incisivos centrais inferiores, incisivos centrais superiores, incisivos laterais superiores, incisivos laterais inferiores,
caninos inferiores e superiores, primeiros e segundos molares inferiores e superiores.
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