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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão.  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Responda a todas as questões. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Para responder às questões de 1 a 6, leia o texto 1. 

 

Texto 1 

 

Carteira de Vacinação na Promoção da Saúde Bucal Infantil¹ 

 

 Um projeto desenvolvido na Prefeitura de Ponta Grossa, no Paraná, encontrou um jeito 

inusitado — e muito efetivo — de garantir o acompanhamento odontológico desde os primeiros 

anos de vida. Veja só: logo após serem vacinados em um posto de saúde da cidade, os pequenos são 

encaminhados para um dentista do local. E a consulta, assim como o agendamento do retorno, fica 

registrada na carteira nacional de vacinação. As anotações servem como lembrete para os pais sobre 

a importância da saúde bucal de seus pequenos e, de quebra, facilitam o controle das visitas futuras 

ao odontologista, que passam a ser feitas com regularidade. Iniciada em 2007, a ação acarretou 

resultados incontestáveis. Quando as crianças monitoradas chegaram à idade escolar, 70% estavam 

livres de cárie e as outras 30% apresentavam apenas um estágio inicial da doença. 

Fonte: ¹www.premiosaúde.com.br  - acesso em 06/01/2015- Autor: Geraldo Stocco 

  

01. O texto trata de: 

A) Uma carteira de vacinação. 

B) A obrigatoriedade das visitas futuras dos bebês ao odontologista. 

C) O controle das consultas odontológicas dos bebês por meio da carteira nacional de vacinação.  

D) Anotações e registros na carteira especial de vacinação sobre consultas odontológicas. 

 

02. “As anotações servem como lembrete [...] e, de quebra, facilitam o controle...” de quebra, na 

frase, significa: 

A) Ao mesmo tempo. 

B) O controle das visitas futuras. 

C) Não tem um sentido; foi usada como uma expressão, por exemplo, “quebrar um galho”. 

D) Significa as anotações. 

 

03. “[...] encontrou um jeito inusitado e muito efetivo”. As palavras em destaque, na frase 

significam, respectivamente: 
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A) Estranho – essencial. 

B) Extraordinário – eficaz. 

C) Eficaz – estranho.  

D) Estranho – eficaz. 

 

04. Assinale a frase em que a concordância (nominal e/ou verbal) está de acordo com a norma culta 

da língua: 

A) Fazem anos que se tenta resolver o problema de saúde bucal no Brasil. 

B) Proibido a entrada de estranhos no local. 

C) Não sei aonde deixei meu celular. 

D) Há profissionais que sabem aonde querem chegar. 

 

05. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal: 

A) Recusei o trabalho que apresentaram-me. 

B) Me recusei ao trabalho proposto. 

C) Recusei o trabalho que me apresentaram. 

D) Ao trabalho proposto, me recusei. 

 

06. Assinale alternativa correta quanto ao uso da crase: 

A) As anotações servem como lembrete às mães sobre a importância da saúde bucal de seus 

pequenos. 

B) O projeto se estende à crianças desde o nascimento até a idade adulta. 

C) As crianças começam à ter saúde bucal muito cedo. 

D) À ação da Prefeitura de Ponta Grossa é preventiva. 

 

Para responder às questões de 7 a 10, leia o texto 2. 

 

Texto 2 

 

 Na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo em Bauru, no interior paulista, 

uma equipe de especialistas atacou o principal problema de saúde bucal no Brasil com o xilitol, 

substância antimicrobiana e remineralizadora. Encontrado em frutas e também produzido 

industrialmente a partir de sabugo de milho, ele já é utilizado como substituto do açúcar em 

chicletes desenvolvidos para inibir a cárie. O problema é que, para conseguir a proteção, você 
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precisaria mascar cinco unidades ao dia, durante 15 minutos cada. Convenhamos: haja disciplina! A 

saída criativa desses pesquisadores finalistas do Prêmio SAÚDE foi, então, inserir o xilitol em um 

verniz a ser aplicado nos dentes. Dessa forma, ele fica por tempo suficiente na boca para protegê-la 

de bactérias. Nos testes realizados, o verniz com concentração de 20% de xilitol ainda foi capaz de 

promover a remineralização de camadas profundas do esmalte dentário. Um enorme ganho 

conquistado com uma tática simples e inovadora. 

Fonte: ¹www.premiosaúde.com.br  - acesso em 06/01/2015 

Autores: Marília Afonso Rabelo Buzalaf, Cristiane de Almeida Baldini Cardoso, Aline Rogéria Freire de Castilho, Ana 

Carolina Magalhães, Agnes de Fátima Faustino Pereira, Thiago Cruvinel da Silva, Magali de Lourdes Caldana, José 

Roberto de Magalhães Bastos. 

 

07. Considerando o texto e o assunto abordado, o título mais adequado é: 

A) Um verniz na prevenção da cárie. 

B) Xilitol: substituto do açúcar em chicletes desenvolvidos para inibir a cárie. 

C) A remineralização de camadas profundas do esmalte dentário. 

D) O problema de saúde bucal no Brasil. 

 

08. “Um enorme ganho conquistado com uma tática simples e inovadora”. As palavras em 

destaque, na frase, podem ser substituídas, respectivamente, sem alteração de sentido na frase: 

A) Técnica e nova. 

B) Estratégia e diferente. 

C) Estratégia e nova. 

D) Técnica e interessante. 

 

09. “Convenhamos: haja disciplina!”, a frase se refere ao fato de: 

A) A saída criativa dos pesquisadores, que com disciplina e estudo encontraram uma alternativa. 

B) Mascar cinco unidades de chicletes, ao dia, durante 15 minutos cada. 

C) Uma tática simples e inovadora. 

D) Conseguir proteção contra as cáries. 

 

 

10. “[...] uma equipe de especialistas atacou o principal problema de saúde bucal no Brasil”. Na 

oração: 

A) Há um erro de concordância, porque o verbo atacou deveria estar no plural, atacaram, 

concordando com especialistas. 

B) Não há erro, porque atacou se refere ao principal problema, que está após o verbo. 
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C) Não há erro, porque concorda com o sujeito simples da frase: uma equipe de especialistas. 

D) Nenhuma das alternativas. 

 

Raciocínio Lógico 

 

11. A resposta para um processo de sistematização de produtos de informática advém de uma 

combinação de sistemas de equação de tripla aplicação de variáveis incógnitas, então as equações 

são as seguintes retas: r(1): X + Y + Z = 11;  r(2): 2X – Y – Z = - 5;  r(3): 3X – 2Y + Z = 6. Então o 

produto entre as variáveis X e Y (X*Y) é igual a? 

A) 12. 

B) 10. 

C) 6. 

D) 24.  

 

12. José fez um acordo com seu filho João, pois possui o valor de (30X - 20). Se o José dobrar o 

valor por três oportunidades e a cada oportunidade der R$ 10,00 para João, esse ficará com saldo 

Zero. Não esquecer que só dobrará o resultado após deduzir do que o pai possuía, os R$ 10,00 a 

cada passo do processo de doação. Que valor representa 30X – 20?  

A) X= 25,50. 

B) X= 30,50. 

C) X= 6,50. 

D) X= 17,50. 

 

13. Uma sequência lógica representa um encadeamento de símbolos, sons, sinais que se repetem ou 

que seguem um mesmo raciocínio que pode ser no sentido crescente, decrescente ou representa uma 

unidade representativa. Nesse caso, qual das sequências representa essa definição apresentada na 

questão? 

A) Búfalo – coelho – leão – vaca.  

B) Abdução – cdlvision – efervescente – ghustavo.  

C) Canarinho – papagaio – urubu – calopsita.  

D) Feijão – arroz – estrogonofe – macarrão.  

 

14. Eventos do dia-a-dia podem ser traduzidos por fórmulas ou expressões matemáticas as quais 

chamamos de “modelagem matemática”. Sabe-se que a Probabilidade de ocorrência de uma pessoa 
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encontrar uma moeda na rua é de P(x)= 0,30, perguntamos. Para que duas meninas possam estar 

inseridas nesse mesmo evento (locais diferentes) e ao mesmo tempo, qual a probabilidade de termos 

a ocorrência de resultados iguais para as duas jovens? 

A) 58%. 

B) 42%. 

C) 50%. 

D) 100%.  

 

15. Temos as idades de um pai e de um filho. O pai está casado a 28 anos e não foi pai antes de 

estar casado com a mãe do rapaz. A idade do pai é igual ao dobro da idade do filho adicionado de 2 

anos. Já, se triplicarmos a idade do filho temos a idade do pai adicionada de 23 anos. Qual é a soma 

das idades de pai e filho? 

A) 100 anos. 

B) 70 anos. 

C) 77 anos. 

D) 88 anos. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. De acordo com o Art. 7° da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste, que trata dos 

símbolos do município, é correto afirmar que: 

I. São símbolos do município de São Miguel do Oeste apenas sua bandeira e seu brasão sendo que a 

lei poderá estabelecer outros símbolos. 

II. É símbolo do município apenas sua bandeira e a lei poderá estabelecer outros símbolos e dispor 

sobre sua utilização no território do município.  

III. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino, seu brasão e seu 

selo de armas, ficando vedada a criação ou utilização de outros símbolos que não descritos na Lei 

Orgânica do Município.  

IV. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino e seu brasão. 

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas:  

A) Apenas a assertiva I está correta. 

B) Apenas a assertiva II está correta. 

C) As assertivas I, II e III estão incorretas. 

D) As assertivas II, III e IV estão incorretas.  
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17. O Art. 161 da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste estabelece que para assegurar 

a defesa e preservação do meio ambiente, incumbe ao Poder Público Municipal, em conjunto com 

outros poderes ou isoladamente, e onde se omitirem os órgãos estaduais e federais competentes: 

I. Implantar sistema de áreas de preservação representativo de todos os ecossistemas, originais do 

espaço territorial do município, vedada qualquer utilização ou atividade que comprometa seus 

atributos essenciais. 

II. Estimular e promover reflorestamento ecológico, com qualquer tipo de espécie vegetal, ainda 

que exótica, em áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos 

hídricos, bem como a conservação de índices mínimos de cobertura vegetal. 

III. Fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de técnicas, 

métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente, incluindo materiais geneticamente alterados pela ação humana e fontes de 

radioatividades, som, calor e outras. 

IV. Informar sistematicamente a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio 

ambiente, as situações de risco de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à 

saúde presentes apenas no ar e na água. 

V. O Poder Público Municipal deverá ter viveiro próprio para a produção de mudas suficientes para 

atender a demanda, sendo vedada a firmação de convênios com a finalidade de produção de mudas. 

VI. Proteger e preservar a fauna e flora, em especial as espécies ameaçadas de extinção, as 

vulneráveis ou raras, assegurando sua preservação e reprodução, vedadas as práticas que submetem 

os animais à crueldade. 

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas: 

A) Estão corretas as afirmativas II e VI. 

B) Estão corretas as afirmativas I e VI. 

C) Estão corretas as afirmativas I, II, IV e VI. 

D) Estão corretas as afirmativas II, IV e V. 

 

18. O fator determinante da colonização e povoamento do Extremo Oeste Catarinense foi o 

econômico. Destacou-se principalmente a empresa colonizadora Barth, Benetti e Cia Ltda, fundada 

em janeiro de 1940. A respeito desta colonizadora é incorreto afirmar que: 

A) Esta empresa foi fundada na cidade de Caxias do Sul/RS. 

B) Um dos objetivos da empresa era a exploração de madeiras existentes nas glebas , adquiridas das 

Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União, para serragem, transporte e exportação, 

principalmente de araucárias. 
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C) Um dos objetivos da empresa era o desenvolvimento das atividades relacionadas com a 

colonização das terras, fator social motivado, principalmente pelo esgotamento das terras gaúchas, 

que se tornaram impróprias para plantio de cereais e que levaram inúmeras famílias de colonos a 

migrar para terras catarinenses, em busca de solo fértil para suas lavouras e sobrevivência de suas 

famílias. 

D) A empresa Barth, Benetti e Cia Ltda foi fundada pelos sócios Alberto Dalcanalle, Willy Barth e 

Gastão Luiz Benetti e sua sede ficava em Curitiba/PR.  

 

19. Em janeiro de 2015, atiradores atacaram a sede de um jornal satírico francês, em Paris. Sobre 

este assunto analise as afirmativas abaixo: 

I. Gritando “Allahu akbar” (Deus é maior), enquanto disparavam metralhadoras AK-47, pelo  

menos dois homens, de acordo com fontes de segurança, atacaram a sede do jornal Charlie Hebdo, 

deixando 12 mortos, dos quais 8 jornalistas, entre estes o diretor chargista Bernard Verlhac.. 

II. O jornal já sofreu ataques anteriormente por publicar caricaturas de líderes muçulmanos e do 

profeta Maomé. Em 2012 a redação do jornal, que fica próxima ao Museu do Louvre, foi alvo de 

um incêndio criminoso após publicar uma série de caricaturas de Maomé. 

III. Segundo informações de um jornalista do Charlie Hebdo, os atiradores chegaram ao local na 

hora da reunião da redação. Segundo este jornalista, os atiradores sabiam que as reuniões da equipe 

editorial aconteciam nas terças-feiras , às 10h da manhã de Paris.  

IV. Um responsável pela Al-Qaeda do Iemen, enviou na sexta-feira seguinte ao atentado um 

comunicado à Associated Press, onde informa que o grupo não teve responsabilidade alguma sobre 

o atentado ao jornal Charlie Hebdo.  

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas a afirmativas estão incorretas. 

B) Apenas uma afirmativa está correta. 

C) Apenas duas afirmativas estão incorretas. 

D) Apenas uma afirmativa está incorreta.  

 

20. Um brasileiro foi condenado a pena de morte, após 11 anos de prisão, pelo crime de tráfico de 

drogas. Sobre tal fato analise as afirmativas abaixo: 

I. Marco Archer Cardoso Moreira, foi condenado a morte por tráfico de drogas na Indonésia. Ele foi 

o primeiro brasileiro executado por crime no exterior.  

II. O brasileiro foi preso em agosto de 2003, quando tentou entrar na Malasia, transportando pouco 

mais de 13 quilos de heroína, escondidos em uma asa delta desmontada.  
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III. O brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira foi preso em 2003, no aeroporto de Jacarta, com 

pouco mais de 13 quilos cocaína, escondidos em uma asa delta desmontada.  

IV. Archer fugiu do aeroporto e foi encontrado duas semanas após na Ilha de Sumbawa. Ele 

confessou o crime e disse ter recebido dez mil dólares para transportar a droga.  

V. A presidente Dilma Roussef, fez um pedido de clemência ao presidente Joko Widodo em favor 

do brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, que foi negado, sob a alegação de que o processo 

respeitou as leis do país e que não havia razão para cancelar a aplicação da pena de morte. 

Juntamente com o brasileiro mais três pessoas foram fuziladas. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Estão corretas as afirmativas I, II e IV. 

B) Estão corretas as afirmativas I, III e V. 

C) Estão incorretas as afirmativas II e V.  

D) Estão incorretas as afirmativas III e V.  

 

Conhecimentos específicos 

 

21. O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei no. 8.080, (de 19 de setembro de 1990, 

contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as 

seguintes instâncias colegiadas: I) A conferência de saúde; II) O conselho de saúde. Sobre os 

Conselhos de Saúde assinale a alternativa incorreta: 

A) Foram estabelecidos em níveis federais, estaduais e municipais. 

B) Tornaram-se instâncias de participação popular de caráter deliberativo sobre os rumos das 

políticas de saúde nas três esferas de governo. 

C) Os Conselhos não são a única forma de controle das ações dos SUS, existindo ainda as 

Comissões Intergestoras, os Tribunais de Contas e o próprio Ministério Publico. 

D) A dificuldade de se criarem canais participatórios nos países em desenvolvimento em função das 

características de suas instituições políticas, a experiência brasileira com os Conselhos de Saúde 

tem mostrado que é impossível romper com essa lógica.  

 

22. O SUS corre na contramão da tendência dos países da América Latina em geral e do Brasil em 

particular, com uma política de saúde com base nos preceitos da universalidade e da equidade, os 

quais são opostos à lógica neoliberal no que diz respeito a ação do Estado e ao estabelecimento de 

políticas sociais.  A idéia da reforma do Estado, exposta no Plano diretor para a reforma do 

Aparelho do Estado, parte do princípio da suposta incompetência intrínseca do Estado em prestar 
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bens e serviços, e da natureza competente do ente privado em fazê-lo. Propõe a divisão do Estado 

brasileiro em quatro setores. Assinale a alternativa correta: 

A) O núcleo estratégico e burocrático, composto pelas áreas em que o Município tem que manter 

controle absoluto, uma vez que suas funções básicas são reparar, definir e fazer cumprir as leis, 

estabelecer relações diplomáticas e defender o território.   

B) Os serviços monopolistas de Estado, que são aqueles cujo principal usuário é o Município e, 

como não são atividades lucrativas serão mantidos, contudo com a transformação dos órgãos 

públicos em agências executivas.  

C) Os serviços sociais competitivos são aqueles em que o governo propõe a “livre disputa pelo 

mercado” com as instituições privadas. Entre eles estão à educação, a saúde, a cultura e a produção 

de ciência e tecnologia e são nesse setor que deverão ser desenvolvidas as organizações sociais. 

D) Para o setor de produção de bens e serviços, o destino é a transferência parcial para iniciativa 

privada. Neles estão incluídos os serviços de água, luz, correios, bancos, etc.  

 

23. Sobre os princípios da Unidade de Saúde da Família (USF), assinale a alternativa correta: 

A) O caráter substitutivo não significa a criação de novas estruturas de serviços, exceto em áreas 

desprovidas, e sim a substituição das práticas convencionais de assistência por um novo processo de 

trabalho, cujo eixo esta centrado na vigilância à saúde.  

B) A unidade de Saúde da família está inserida no segundo nível de ações e serviços do sistema 

local de saúde, denominado atenção básica.  

C) Trabalha com território de abrangência definido e é responsável pelo cadastramento e 

acompanhamento da população. Recomenda-se que uma equipe seja responsável pelo 

acompanhamento de no máximo, 4.600 pessoas. 

D) A equipe da saúde da família é composta minimamente por um médico generalista, um 

enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a oito agentes comunitários da saúde.  

 

24. Outro princípio organizativo do SUS é o da descentralização, que é entendida como uma 

redistribuição das responsabilidades quanto às ações e aos serviços de saúde entre os vários níveis 

de governo. A Descentralização parte do princípio que a realidade local é o determinante principal 

para o estabelecimento de políticas de saúde. Dessa forma, a estratégia fundamental do processo de 

descentralização é a municipalização da assistência à saúde. Dentre as tipologias classificatórias da 

descentralização, estabelecem graus ou formas, sendo, exceto: 

A) Concentração. 

B) Devolução. 



Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 022/2014 

 

11 

Prova Cirurgião Dentista Especialista em PNE 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

C) Delegação. 

D) Privatização. 

 

25. A gravidez é arbitrariamente dividida em três períodos de três meses cada, chamados primeiro, 

segundo e terceiro trimestre. A gravidez normal, ou período de gestação, é aproximadamente de 40 

semanas. Nascimento prematuro se refere a um nascimento antes da 37ª semana de gestação. As 

alterações fisiológicas na mãe estão relacionadas intimamente a cada sistema somático. O 

desenvolvimento prematuro do embrião é bastante influenciado pela hereditariedade e pela saúde 

geral da mãe. Assinale a alternativa correta sobre os três períodos da gestação: 

A) No primeiro trimestre inicia a mineralização dental que ocorre do quinto ao sexto mês.  

B) No terceiro trimestre as fissuras labiais aparecem pela oitava semana; as fissuras palatinas pela 

décima segunda semana. 

C) No segundo e terceiro trimestres os órgãos são completados e o crescimento e a maturação 

continuam.  

D) No segundo trimestre entre a quarta e há sétima semana se formam os lábios. 

 

26. Sobre os achados orais durante a gestação assinale a alternativa incorreta: 

A) Um dos fatores predisponentes são as alterações hormonais que podem alterar a reação tecidual. 

B) Pode se desenvolver um granuloma piogênico. É benigno, uma lesão inflamatória. Quando a 

lesão é removida durante a gestação, não existe a tendência de recorrência. 

C) Náuseas matinais com vômitos por um período demorado podem levar à desmineralização e a 

erosão ácida principalmente nas faces palatinas dos dentes. Instruir o paciente no sentido de fazer 

bochechos com bicarbonato de sódio após o vomito para prevenir danos a as superfícies dentais. 

D) A aparência clínica gengival nos casos de gengivite é: aumento de tamanho, vermelhidão, 

superfície brilhante e sangramento à sondagem. 

 

27. Algumas pacientes procuram atendimento odontológico e ignoram que estão grávidas. Outras 

não informam sua gravidez. Portanto, na consulta odontológica inicial, toda mulher em idade fértil 

deve ser considerada grávida, ate que se prove o contrário. Sobre as normas gerais de conduta para 

atendimento odontológico às gestantes assinale a alternativa incorreta: 

A) A partir do 6º mês, especialmente nos seus estágios mais avançados, o feto já crescido pode 

exercer uma pressão sobre as veias abdominais, diminuindo o retorno venoso dos membros 

inferiores, predispondo a gestante à hipotensão postural. Como medida preventiva deve-se colocar a 
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paciente sentada ou deitada de lado, por alguns minutos, antes dela sair da cadeira e assumir a 

posição em pé. 

B) A solução anestésica local que apresenta maior segurança e, portanto, é recomendada para uso 

em gestantes com uma gestação normal, é a lidocaína 2% com epinefrina 1:200.000. 

C) Em infecções mais avançadas, podemos empregar a associação de uma penicilina com o 

metronidazol, reservando-se a azitromicina ou a clindamicina para gestantes alérgicas às 

penicilinas. 

D) As sessões de atendimento devem ser curtas, agendadas preferencialmente para a segunda 

metade do período da manha. Outra preocupação seria de marcar consultas em horários diferentes 

dos das crianças que frequentam o consultório, prevenindo desta forma o possível contágio das 

doenças viróticas da infância. 

 

28. O lábio e/ou palato fissurado é o mais comum dos diversos tipos de anomalias craniofaciais. O 

lábio e/ou palato fissurado frequentemente ocorrem como parte de uma síndrome com outros 

defeitos de nascimento. A união cirúrgica do lábio fissurado é feita antes dos 6 meses. Qual das 

alternativas abaixo não é um propósito para o tratamento precoce: 

A) Manter o fechamento parcial da fissura labial.  

B) Ajudar na alimentação. 

C) Estimular o desenvolvimento da pré-maxila. 

D) Diminuir o conceito da família em relação à aparência do seu bebê. 

 

29. A radiação ionizante induz alterações, algumas das quais são vistas durante o período de 

tratamento e pode continuar por umas poucas semanas ou meses após a cessação da irradiação. 

Outras alterações podem não se evidenciar ate após o tratamento e pode ter um efeito significativo 

em longo prazo. Portanto, o paciente precisa ser visto frequentemente durante o tratamento e 

indefinidamente em seguida ao tratamento. No início os primeiros danos aos tecidos expostos no 

campo de irradiação com rápidas taxas de recuperação são, exceto: 

A) Mucosite. 

B) Alopecia. 

C) Fluxo salivar reduzido. 

D) Trismo. 

 

30. Os procedimentos odontológicos, como a remoção de um dente, cirurgia periodontal e 

tratamento endodôntico que necessite de abertura de um canal com uma infecção que possa alcançar 

osso ou a circulação sistêmica são contra-indicados durante o tratamento do câncer e, no caso da 
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irradiação, após a terapia também. Quando são levadas em consideração o preparo adequado da 

cavidade oral antes do tratamento do câncer e a supervisão das medidas preventivas continuam 

durante e depois do tratamento, a incidência de efeitos deletérios podem ser minimizados. O plano 

de tratamento completo do paciente antes do inicio do tratamento deve incluir o seguinte, exceto: 

A) Ensinar o paciente a aplicar as moldeiras pré-fabricadas preenchidas com um gel neutro de 

fluoreto de sódio a 1,1% nos dentes nos dentes 4 minutos uma vez por dia ou se o método da 

fricção, se a moldeira não for possível. 

B) Elabore uma nova prótese 6 meses depois da radioterapia. 

C) Dentes intensamente envolvidos podem necessitar de extração por causa da severa perda óssea, 

mobilidade e outros sinais de infecção periodontal avançada, lesões cariosas extensas com 

exposição pulpar ou achados radiográficos periapicais. 

D) A alveoloplastia para remover espículas ósseas é necessária. Um período de cura de pelo menos 

10 a 14 dias deve ser aguardado antes de iniciar o tratamento pela radioterapia, porque, quando o 

osso é irradiado, o remodelado e a cicatrização cessam. 

 

31. Um paciente com diabetes pode ter uma diminuição da resistência a infecções e uma cura 

retardada e estar propenso a emergências que põem a vida em risco. A presença de infecção, 

incluindo-se a periodontite, pode intensificar os sintomas e tornar o diabetes mais difícil de 

controlar. A equipe dental tem uma responsabilidade significativa para oferecer orientação e 

subsídios de cuidados orais na manutenção da saúde e prevenir infecções e emergências e está 

capacitada a reconhecer e tratar emergências agudas. Assinale a alternativa correta com relação ao 

tratamento de pacientes diabéticos: 

A) Quando as concentrações de glicose no sangue estão acima de 250mg% os pacientes não devem 

ser operados. Em casos de emergência devem ser protegidos com antibiótico. 

B) O estresse nestes pacientes provoca hipoglicemia; este pode ser controlado através de consultas 

curtas. 

C) Mesmo os pacientes diabéticos insulino-dependentes podem ser beneficiados com pequenas 

quantidades do vasoconstritor contido nas soluções anestésicas. Um anestésico local com 

epinefrina1:200.000 poderá ser utilizado na mínima dose compatível com uma anestesia profunda e 

de duração suficiente. 

D) Nas intervenções odontológicas mais invasivas, geralmente associadas com dor e edema de 

maior grau de intensidade, a betametasona ou dexametasona, em dose única de 4mg, em adultos, 

podem ser utilizados com segurança nos pacientes diabéticos com a doença controlada.  
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32. O retardo mental é um dos diversos distúrbios que frequentemente é diagnosticado primeiro na 

lactância, na infância ou adolescência. Uma incidência mais elevada de más formações de 

desenvolvimento orais tem sido observada, algumas especificamente associadas com síndromes ou 

condições particulares. Os achados orais que tem sido observado e que ocorrem com mais 

frequência em indivíduos com retardo mental do que em indivíduos com inteligência normal não 

incluem: 

A) A incidência de ranger os dentes, bruxismo, respiração pela boca e língua saburrosa tendem a 

crescer. 

B) O espessamento dos lábios é comum.  A mordedura dos lábios é um dos hábitos de auto-injúria. 

C) Os dentes apresentam padrões de erupção demorados ou regulares. 

D) Os fatores efetivos no controle da cárie dental incluem a exposição à fluoretação e outras formas 

de fluoretos, forma e frequência de alimentos cardiogênicos na dieta e o controle da placa 

bacteriana. 

 

33. Um grupo especial e único de indivíduos com retardo mental tem uma anomalia cromossômica 

manifestada da síndrome de Down ou síndrome trissômica 21. Sobre os pacientes com Síndrome de 

Down assinale a alternativa incorreta: 

A) A língua tem fissuras profundas e se apresenta aumentada. A mandíbula estreita e curta e o 

palato estreito tendem a forçar a língua para a protrusão. 

B) Pode ocorre macrodontia, falta congênita de dentes, dentes fusionados e incisivos laterais 

conóides. 

C) Classe III de Angle e mordida cruzada posterior são comuns.  

D) A incidência de fissuras labiais, palato fissurado e a úvula bífida é maior do que na população 

geral. 

 

34. Para os cuidados de higiene oral de pacientes com Síndrome de Down precisamos saber 

reconhecer alguns problemas de saúde significativos para esse grupo especial, são elas exceto: 

A) Aumento da susceptibilidade à infecção. 

B) Problemas obstrutivos das via aéreas. 

C) Lesões cardíacas congênitas. 

D) Relação com a doença de Parkinson. 

 

35. Como qualquer usuário dos serviços odontológicos, todo paciente soropositivo para o HIV ou 

com AIDS deve ser atendido da melhor forma possível, sempre, com o objetivo principal de 



Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 022/2014 

 

15 

Prova Cirurgião Dentista Especialista em PNE 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

promover a melhoria da sua qualidade de vida. É importante estar familiarizado com os 

medicamentos uma vez que eles podem causar efeitos colaterais severos, manifestações na cavidade 

bucal e ainda outras consequências que irão interferir no plano de tratamento odontológico. Além 

do mais, esses medicamentos podem interagir com medicamentos utilizados pelo cirurgião dentista 

para o tratamento de doenças bucais. O efeito colateral é: 

A) Anemias. 

B) Ulceras na mucosa bucal. 

C) Dor de cabeça até depressão severa da medula óssea. 

D) Infarto agudo do miocárdio. 

 

36. Qual é a lesão menos frequentes associada com infecções pelo HIV: 

A) Estomatite Ulcerativa Necrosante. 

B) Sarcoma de Kaposi. 

C) Linfoma Não- Hodgkin. 

D) Leucoplasia pilosa. 

 

37. Para a maioria dos pacientes com deficiência, o tratamento de higiene dental e odontológico não 

difere, desde que cada paciente esteja sentado na cadeira dental, sedado, se necessário, e 

estabilizado fisicamente. Para uns poucos outros pacientes, uma manifestação oral poderá ser 

causada por ou em resultar de condições de deficiências do paciente ou de seu tratamento. Assinale 

a alternativa correta sobre os achados relacionados com o tratamento oral para pacientes com 

deficiência: 

A) Hiperplasia gengival induzida pela fenitoína. 

B) Mucosites. 

C) Xerostomia. 

D) Estomatite aftosa recorrente. 

 

38. Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde púbica ou ao meio 

ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 

toxicidade. Assinale a alternativa correta em relação ao destino dos resíduos de saneantes, 

desinfetantes, efluentes de processadores de imagem.  

A) Grupo B. 

B) Grupo A. 

C) Grupo D. 

D) Grupo E. 
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39. Emergência ou urgência, por definição, é uma circunstância que exige ação imediata por ser 

imprevista. A incidência dos casos de urgência durante um atendimento clínico ou outro, por 

complicações diversas, tem aumentado muito ultimamente por erro de técnica e pela condição de 

debilidade do paciente.  Características como: extremidades frias, sudorese fria e pegajosa, 

vertigem, vista turva, palidez acentuada, pulso fino acelerado, apneia e pressão arterial sistólica 

abaixo de 80mm/hg,  nos sugerem que o paciente está tendo: 

A) Uma crise Epilética. 

B) Lipotímia. 

C) Crise Hipotensiva. 

D) Síncope. 

 

40. A primeira responsabilidade de toda a equipe dental é organizar e manter um sistema voltado 

para a esterilização, desinfecção e cuidados com os instrumentos e equipamentos. A segunda etapa 

é o desenvolvimento e manutenção de rotinas de trabalho para todas as anotações que poderão 

prevenir direta ou indiretamente a infecção cruzada entre o pessoal dental e o paciente, e de um 

paciente para o outro. Sobre as Hepatites assinale a alternativa correta: 

A) O vírus da Hepatite A tem um período de incubação de 20 a 50 dias. 

B) A via de transmissão para o vírus da Hepatite C é percutânea, sangue e agulhas. 

C) O vírus da hepatite E, é controlado com a vacina VHB. 

D) O período de incubação da Hepatite B é de 4 a 6 meses. 

 




