CONCURSO PÚBLICO - 01/2015

006 - DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES
Informações ao candidato:
■ Para a realização desta prova, você esta recebendo este CADERNO DE QUESTÕES. No momento oportuno, lhe será entregue a sua FOLHA DE RESPOSTAS
personalizada.
■ Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde à sua opção de cargo e possui 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Do contrário, solicite
outro ao FISCAL, imediatamente. Não serão aceitas reclamações posteriores.
■ Para cada questão existe apenas uma resposta correta, que deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Mais de uma resposta assinalada implica na anulação da questão.
■Você terá 04(quatro) horas para responder a todas às questões e preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.
■Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.
■ O PORTE de quaisquer fontes de consulta, aparelhos de comunicação - inclusive telefone celular - e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer
momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. Será igualmente
excluído o candidato surpreendido em comunicação com outros candidatos.
■ Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente ASSINADA, bem como este CADERNO DE QUESTÕES. A não
devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.
■ Os 03 (três) últimos candidatos a concluírem a prova deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ATA DA PROVA. Não deixe de também assinar a LISTA
DE FREQUÊNCIA.
■ Este CADERNO DE QUESTÕES e o GABARITO OFICIAL serão divulgados em até 02 (dois) dias úteis após a aplicação desta prova, no endereço eletrônico
www.institutolegatus.com.br, conforme Edital do Concurso.
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Alguns homens bem ricos, por exemplo, fizeram suas
fortunas baseados na concretização de utopias
pessoais. Os americanos Bill Gates e Steve Jobs, por
exemplo, apostaram alto na democratização digital e na
tecnológica. Hoje, as fundações ligadas às suas
empresas investem em arte, educação e cultura.
(4º§) Existem também muitas pessoas, gente
como a gente, que começaram com um ideal pequeno
e estão conseguindo mudar o meio ao redor. São os
sonhos que começam tímidos e vão ganhando força. “O
desejo de melhorar a realidade faz parte da natureza
humana, assim como ter visões que envolvem um
grande progresso ou mudanças drásticas de uma
situação”.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a
09.
Acredite! Apostar nos seus sonhos é dar um voto de
confiança em si mesmo. É trazer a felicidade para perto
e contagiar os outros. Entenda como construir cada um
deles

(Texto coletado do site http://vidasimples.uol.com.br/
noticias/capa/ - acesso 06 de março de 2015)
QUESTÃO 01
O texto apresenta algumas sequências tipológicas
construídas em primeira pessoa. Levando-se em
consideração o gênero textual em análise, a intenção
comunicativa que se pretende alcançar com essa
estratégia, para a compreensão do texto como um todo,
é:

(1º§) Experimente interromper um homem
apaixonado por seus sonhos quando seus olhos
brilham ao contar sua trajetória. Tente obter mais
detalhes quando a voz está prestes a alçar voo ao falar
dos obstáculos que ultrapassou. Nada é capaz de
justificar a interrupção desse discurso inflamado e
apaixonado, nem mesmo a tempestade de verão que
deságua sob nossas cabeças, no jardim de um hotel,
em São Paulo. Encolhida debaixo de um guarda-sol de
mesa, enquanto algumas gotas grossas de chuva
encharcam minhas costas, não perco uma palavra do
que me diz o empresário grego George Koukis,
fundador da organização internacional A Dream for the
World (Um Sonho para o Mundo, em tradução livre). Ele
fala sobre o que faz um projeto de vida acontecer – e é
tudo o que quero saber. Além de coragem, dedicação e
gostar daquilo que faz, George me conta outras
qualidades que ajudam nessa empreitada. E, durante
esta conversa, suas palavras me fizeram acreditar que
os rabiscos guardados em uma pasta podem virar um
livro, e que o tão desejado projeto da escolinha, que
estimula crianças a desenvolverem novas soluções no
dia a dia pode, sim, dar certo.
(2º§) Palavras ditas com tanta paixão e fúria
nos incentivam a perseguir nossos próprios objetivos.
Trago para você, então, alguns dos ensinamentos que
ouvi dele. E não só isso. Outras pessoas interessantes,
que refletiram bastante sobre o tema, também vão nos
ajudar a tirar a poeira de nossos sonhos, a lustrá-los de
novo, ou a modificá-los, se for o caso. E esta é
justamente a época certa para fazer isso. Podemos
reservar um tempinho, entre os dias de descanso do fim
de ano só para... sonhar. E estabelecer os primeiros
passos para a realização de nossos projetos pessoais.
(3º§) O desejo de melhorar o mundo ou a
relação entre as pessoas, muitas vezes, está na base
de boa parte dos projetos que vingam. Isso porque esse
olhar mais generoso, mais participativo, e que leva em
conta o futuro, desperta uma força descomunal dentro
de nós e uma capacidade de realização extraordinária.

(A) Apresentar o autor do texto como sendo copartícipe das ações realizadas, como ator social
que desenvolve projetos sociais que podem fazer a
diferença na vida de muitas pessoas.
(B) Enfatizar que todos nós temos projetos de vida e
que somos capazes de realizar os nossos sonhos,
com atitudes tanto individuais quanto coletivas.
(C) Pôr em destaque ações que foram internalizadas
pelo locutor do texto que podem servir de incentivo
para que mais pessoas acreditem em si e invistam
em seus sonhos.
(D) Compartilhar com os interlocutores ensinamentos
experienciados que possam incentivá-los a
colocarem em prática os seus projetos pessoais,
tendo em vista a realização pessoal ou de uma
coletividade.
(E) Descrever, de um ponto de vista mais objetivo,
como narrador-personagem, as qualidades de
pessoas empreendedoras, citando situações
pessoais e de outros empreendedores, que visam
ao bem comum.
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QUESTÃO 02

QUESTÃO 04

Analise este excerto e o trecho em que ele se insere:
“Alguns homens bem ricos, por exemplo, fizeram suas
fortunas baseados na concretização de utopias
pessoais. Os americanos Bill Gates e Steve Jobs, por
exemplo, apostaram alto na democratização digital e na
tecnológica.” Com essa proposição, o locutor do texto
pretende

Em “Ele fala sobre o que faz um projeto de vida
acontecer – e é tudo o que quero saber.” Acerca do
período e das estruturas linguísticas das orações que o
compõem, é CORRETO o que se afirma em:
(A) A primeira oração do excerto “Ele fala sobre” é
classificada como oração principal.
(B) “... o que faz um projeto de vida acontecer” é
uma oração subordinada adverbial, e apresenta
uma relação semântica de assunto.
(C) “Quero saber” é uma locução verbal transitiva direta
e tem como complemento o pronome indefinido
“tudo”.
(D) A expressão “o que”, presente na primeira oração
constitui exemplo de expressões de realce
características da oralidade.
(E) A segunda oração que se inicia com o que
apresenta função sintática de adjunto adnominal,
modificando o pronome demonstrativo anterior.

(A) Alertar para a posição social privilegiada das
pessoas que se dedicam ao trabalho voluntário.
(B) Ratificar a tese de que concepções pessoais, com
empenho e capacidade de empreendimento,
ganham materialidade.
(C) Mostrar que, na sociedade em que vivemos, está
arraigado um modelo de que somente as pessoas
bem ricas são capazes de tirar os seus projetos do
papel.
(D) Convencer, explicitamente pelo exemplo de
pessoas empreendedoras e ricas, os leitores a
darem forma aos seus próprios sonhos.
(E) Destacar o exemplo de dois empreendedores cujos
projetos pessoais saíram do papel graça à
capacidade material e à boa situação financeira em
que se inserem.

QUESTÃO 05
Nas alternativas abaixo, retiradas do texto, o elemento
negritado, responsável pela coesão entre os segmentos
textuais, teve seu referente CORRETAMENTE
identificado em

QUESTÃO 03

(A) “Tente obter mais detalhes quando a voz está
prestes a alçar voo ao falar dos obstáculos que
ultrapassou. (1°§) - refere-se a “falar dos
obstáculos”.
(B) “Além de coragem, dedicação e gostar daquilo que
faz, George me conta outras qualidades que
ajudam nessa empreitada. - (anáfora sintetizadora
e refere-se às ideias expostas anteriormente sobre
os passos e procedimentos sobre a concretização
de um projeto de vida).
(C) “E esta é justamente a época certa para fazer isso.”
(2º§) - anáfora sintetizadora e refere-se a “neste
caso”.
(D) “Trago para você, então, alguns dos ensinamentos
que ouvi dele.” (2º§) - anáfora sintetizadora e
refere-se às ideias expostas anteriormente:
palavras ditas com tanta paixão e fúria.
(E) “Alguns homens bem ricos, por exemplo, fizeram
suas fortunas baseados na concretização de
utopias pessoais.” (3º§) - Refere-se a Bill Gates e
Steve Jobs.

No parágrafo introdutório do texto, promove-se uma
referência ao empresário George Koukis. Pela seleção
lexical empregada nessa referência, pode-se afirmar
que o referido empresário
(A) Não mede esforço para falar de suas expectativas
de realizações de sonhos.
(B) Preocupa-se em descrever os detalhes da sua
trajetória de empresário bem sucedido.
(C) Faz uma abordagem abrangente e veementemente
apaixonada da sua trajetória.
(D) Procura envolver seu público-alvo, especialmente,
delimitando seu discurso às situações mais
embaraçosas.
(E) Usa da retórica da paixão e da apologia às
realizações das utopias pessoais para fazer com
que cada um invista em si e em seu sonho.

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DO PIAUÍ
Concurso Público – 01/2015
006 – Dentista da Estratégia de Saúde Família

QUESTÃO 06

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa em que o marcador coesivo
destacado NÃO apresente uma função sintática na
oração que ele introduz. (Considere o contexto em que
os termos se inserem.)

TODOS os termos marcados nos excertos abaixo
possuem a mesma função sintática, EXCETO
(A) Podemos reservar um tempinho, entre os dias de
descanso do fim de ano só para... sonhar.
(B) Experimente interromper um homem apaixonado
por seus sonhos quando seus olhos brilham ao
contar sua trajetória.
(C) Nada é capaz de justificar a interrupção desse
discurso inflamado e apaixonado.
(D) O desejo de melhorar o mundo ou a relação
entre as pessoas, muitas vezes, está na base de
boa parte dos projetos que vingam.
(E) E estabelecer os primeiros passos para a
realização de nossos projetos pessoais.

(A) [...], não perco uma palavra do que me diz o
empresário grego George Koukis, fundador da
organização internacional A Dream for the World
(Um Sonho para o Mundo, em tradução livre).
(B) Além de coragem, dedicação e gostar daquilo que
faz, George me conta outras qualidades que
ajudam nessa empreitada.
(C) [...] podem virar um livro, e que o tão desejado
projeto da escolinha, que estimula crianças a
desenvolverem novas soluções no dia a dia pode,
sim, dar certo.

QUESTÃO 09

(D) Isso porque esse olhar mais generoso, mais
participativo, e que leva em conta o futuro, desperta
uma força [...]

Acerca das funções morfossintáticas do SE, julgue os
itens:
I.

(E) “O desejo de melhorar a realidade faz parte da
natureza humana, assim como ter visões que
envolvem um grande progresso ou mudanças
drásticas de uma situação”.

II.

QUESTÃO 07
Analise as proposições abaixo, adaptadas do texto:
III.
I.

II.

III.

Necessita-se de pessoas que nos incentive a
realizar as tarefas necessárias ____
consecução dos nossos objetivos.
Dedicar-se ____ tarefas rotineiras e fazê-las
com dedicação faz toda a diferença.
A melhoria da realidade social nos traz alegria
semelhante __________ que advém do nosso
próprio sucesso.

Está correto o que se afirma no (s) item (ns)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em relação ao uso do sinal indicador da crase, assinale
a alternativa que contém a sequência CORRETA que
completa as lacunas, de acordo com a norma culta da
gramática.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apostar nos seus sonhos é dar-se um voto
de confiança - apresenta classificação
morfológica de pronome pessoal oblíquo e
sintática de objeto indireto.
Nunca se deve, mesmo nas inquietações,
justificar um erro com outro erro, devemos
lutar pelos nossos sonhos. - apresenta
classificação morfológica de pronome pessoal
oblíquo e sintática de partícula apassivadora.
Percebe-se que, em vários segmentos
sociais, há um maior cuidado com o bemestar do outro. - apresenta classificação
morfológica de pronome pessoal oblíquo e
sintática de índice de indeterminação do
sujeito.

à, à, à
a, a, a
a, às, a
à, às, a
à, a, à
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QUESTÃO 10

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Analise a charge abaixo para responder à questão

QUESTÃO 11
Assinale a alternativa correta sobre os componentes
básicos de um computador:
(A) A placa de vídeo é um dispositivo que permite a
ligação entre o processador e todos os dispositivos de
entrada e saída.
(B) Os periféricos são dispositivos conectados a um
computador que possibilitam a comunicação do
computador com o mundo externo.
(C) As placas controladoras possuem circuitos e
processadores independentes, e são utilizadas no
computador para processar trabalhos específicos.
(D) O disco rígido é um dispositivo de armazenamento
de dados, onde são guardados todos os tipos de
arquivos digitais.
(E) A placa de rede é um dispositivo que permite que a
comunicação de um computador com outras máquinas
em uma rede local ou pela internet.

Charge de Newton Silva – disponível em http://www.
chargeonline.com.br/ - acesso em 06 de março de 2015.

QUESTÃO 12
Sobre o uso do teclado e a função das teclas na edição
de textos, assinale a alternativa INCORRETA:

No que respeita aos recursos textual-discursivos, para
a construção do sentido desse gênero textual, está
correto o que se afirma em

(A) Home - Move o cursor para o começo da linha.
(B) End - Move o cursor para o final da linha.
(C) Tab - Move o cursor vários espaços para frente.
(D) Enter - Move o cursor para o começo da linha de
texto.
(E) Backspace - Move o cursor um espaço para frente.

(A) Critica-se, por intermédio da figura de linguagem
oxímoro, informações econômicas manipuladas
da realidade brasileira.
(B) Foi empregada a metáfora para se fazer uma
alusão às expectativas ao projeto político
brasileiro.
(C) A figura de linguagem ironia foi empregada para
gerar o humor da charge.
(D) Para gerar o humor, além da personificação,
também é usada a alegoria, promovida pelas
imagens do homem e do seu “veículo”.
(E) Usou-se figura de linguagem denominada de
antítese, que emprega o recurso linguístico de
oposição de ideias.
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QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

A imagem abaixo mostra as propriedades de um
determinado arquivo salvo em um computador. Analise
os itens abaixo a respeito da imagem:

Julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F)
sobre os conceitos básicos de internet:
(
) Todos os recursos presentes na Internet são
localizados por meio de um endereço único conhecido
como HTTP.
(
) Um sistema de correio eletrônico tem como
responsabilidade enviar e/ou receber mensagens
eletrônicos de um usuário para outro através da
Internet.
(
) Cookies são pequenos arquivos que os sites
colocam no disco rígido do computador, quando o
usuário os visita pela primeira vez, através do
navegador/browser.
A sequência correta é:
(A) V V V
(B) V F V
(C) F V F
(D) F V V
(E) F F F
QUESTÃO 15
Analise a imagem abaixo extraída de uma planilha feita
no Microsoft Excel:

I. O tipo de arquivo é um documento de texto, no
formato .docx.
II. O arquivo está salvo na Unidade C: do computador,
mais especificamente na pasta “Apostila”.
III. O arquivo tem tamanho superior a 1 MB.
IV. O arquivo está oculto dentro da pasta, ou seja, o
arquivo não estará visível para o usuário, se nas
configurações de pasta estiver desabilitado a opção
“Mostrar arquivos ocultos”.
V. O conteúdo do arquivo não pode ser alterado, pois
está protegido contra modificações involuntárias ou
desautorizadas.

É correto afirmar que:
(A) O valor total do orçamento foi calculado através da
fórmula =SOMA(E3+E8).
(B) O valor total dos produtos de códigos 1 e 4 pode ser
calculado através da fórmula =E3+E6.
(C) Ao aplicar a fórmula =C3+C8, o resultado obtido
será 11.
(D) Para calcular o valor total do produto de código 6 foi
utilizado a fórmula =C6*D6.
(E) Ao aplicar a fórmula =C3:E8 é possível obter o valor
total do orçamento de todos os produtos.

É correto afirmar que:
(A) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
(B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
(C) Apenas os itens I, IV e V estão corretos.
(D) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
(E) Apenas os itens I, III, IV e V estão corretos.
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QUESTÃO 19

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

Qual é a soma dos dois próximos
sequência 1, 3, 3, 9, 27, 81, ...

QUESTÃO 16
Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que
caracteriza uma proposição:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O número x não é divisível por 2.
Aquele filósofo é estudioso.
2𝑥 − 5 > 13
Este é um número primo.
Pelé foi o maior jogador de todos os tempos.

512
630
815
972
1040

Retirando-se sucessivamente, e sem reposição, 2 bolas
de uma urna que contém 3 bolas azuis e 5 pretas, qual
é a probabilidade de saírem 2 bolas pretas?

Cinco “craques” foram acusados de esconder a bola de
João. Ao chegar ao campo para o jogo, irritado, João os
questiona:

(A)

- “Eu não fui”, responde Paulo.
- “Foi o Pedro”, garantiu Pablo.
- “Foi o Pepe”, disse Pedro.
- “O Pablo está mentindo”, retrucou Pepe.
- “O Paulo está falando a verdade”, disse Pelé.

(B)

(C)

Quem escondeu a bola de João, sabendo que apenas
um dos “craques” mentiu, e somente um deles
escondeu?

(D)

Pepe
Pedro
Pablo
Paulo
Pelé

(E)

QUESTÃO 18
Dê o somatório dos itens verdadeiros:
1 – Em um grupo de 25 pessoas pelo menos três
pessoas aniversariam no mesmo mês do ano.
2 – Todas as sentenças contraditórias são equivalentes.
4 – A sentença P  P é uma contradição.
8 – Uma sentença composta é chamada Tautologia
quando seu valor lógico for sempre falso,
independentemente dos valores lógicos das sentenças
simples que a compõem.
~

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

da

QUESTÃO 20

QUESTÃO 17

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

números

3
7
11
14
15
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5
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20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DO PIAUÍ
Concurso Público – 01/2015
006 – Dentista da Estratégia de Saúde Família

QUESTÃO 24

CONHECIMENTOS GERAIS E
ESPECÍFICOS

Com relação à técnica restauradora utilizando resina
fotopolimerizável, é incorreto dizer:

QUESTÃO 21

(A) A seleção da cor da resina deve ser feita antes do
isolamento absoluto, utilizando luz natural.
(B) Deve-se utilizar ácido fosfórico 37% e removê-lo
com vigorosa lavagem com spray ar-água.
(C) A secagem as cavidade condicionada deve ser
realizada com forte jato de ar para posterior
colocação do adesivo.
(D) Deve-se inserir a resina na cavidade de forma
incremental com camadas de até 2 mm de
espessura.
(E) A polimerização deve ser gradual por 40 segundos.

Dentre as alternativas abaixo assinale a condição
clínica que não contra-indica a realização de
exodontias:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Leucemia
Dentes em área de radiação
Abscessos
Pericoronarite grave com trismo
Enfartados há 2 meses

QUESTÃO 22

QUESTÃO 25

Paciente relatando dor no terceiro dia após extração de
um dente foi diagnosticado com alveolite, também
conhecida como osteíte alveolar. Sobre essa
complicação pós exodontia pode-se afirmar, EXCETO:

Paciente que se acidentou e apresenta dor, limitação de
movimentos mandibulares e oclusão dentária alterada
foi diagnosticado com fratura de côndilo unilateral.
Como exame complementar, qual a radiografia
convencional mais indicada?

(A) Está correlacionado ao aumento da frequência da
alveolite extrações traumáticas, infecções préoperatórias e uso de produtos do tabaco pelo
paciente.
(B) Caracteriza-se por odor fétido e dor latejante que
pode irradiar para o ouvido.
(C) A alveolite deve-se à destruição do coágulo inicial,
impedindo a cicatrização inicial após exodontia.
(D) O tratamento consite em curetagem alveolar e
preenchimento do alvéolo com curativo anti-séptico
e gaze contendo iodofórmio e eugenol.
(E) Como medida preventiva vem sendo utilizadas
irrigação transoperatória e bochechos com
clorexidina antes e após o procedimento cirúrgico.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Radiografia panorâmica
Telerradiografia lateral
Radiografia lateral obliqua da mandíbula
Radiografia Póstero -anterior mento nasal
Antero-posterior de Town

QUESTÃO 26
Classifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as
afirmativas sobre periodontite. A seguir, assinale a
sequência correta, de cima para baixo.
( ) O controle da formação da placa bacteriana é a
medida mais importante para a manutenção da saúde
periodontal.
( ) Os microorganismos gram-positivos, facultativos ou
anaeróbios são as principais bactérias associadas á
doença periodontal.
( ) A periodontite crônica representa uma doença
infecciosa resultante de inflamação dos tecidos de
suporte dos dentes e perda progressiva de inserção
conjuntiva.
( ) Como parte do tratamento periodontal
antimicrobiano, o metronidazol é atualmente o regime
de escolha devido sua alta atividade contra os
microorganismos causadores da doença.

QUESTÃO 23
Sobre cimento de ionômero de vidro (CIV), assinale a
alternativa correta:
(A) Promove liberação de flúor capaz de exercer efeito
cariostático local, devido sua alta solubiliadade.
(B) O mecanismo de adesão do CIV à estrutura dental
deve-se à quelação dos grupos carboxílicos que se
unem ao cálcio iônico da estrutura dental
(C) A adesão do CIV à dentina é superior ao esmalte
(D) Para obter maior adesividade do CIV ao dente
deve-se limpar a cavidade com ácido fosfórico.
(E) O CIV é indicado para restaurações temporárias,
forramento cavitário, capeamento pulpar direto e
selamento se cicatrículas e fissuras.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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V, V, F, F
F, V, F, V
V, V, V, F
V, F, V, V
V, F, F, V
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

Numere a coluna II de acordo com a coluna I,
associando corretamente sinais e sintomas de
alterações pulpares. A seguir marque a alternativa com
a sequência correta, de cima para baixo.

A garantia de acesso de qualquer pessoa em igualdade
de condições aos diferentes níveis de complexidade do
sistema, de acordo com a necessidade que o caso
requeira. Assim como a garantia de que ações coletivas
serão dirigidas por prioridades amplas e publicamente
reconhecidas. À qual dos princípios do SUS refere-se a
frase acima:

1. Pulpite aguda purulenta

2. Necrose pulpar

3. Pulpite reversível

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(
) Ausência de dor
espontânea,
não
responde aos testes de
vitalidade de frio e calor e
apresenta escurecimento
coronário.
( ) Dor intolerável, com
eventual intermitência no
inicio, e pulsátil; aliviada
pelo frio e aumentada
pelo calor e ao deitar.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 31
O Ministério da Saúde, por meio do Pacto de
Indicadores da Atenção Básica definiu indicadores para
a área de saúde bucal. Esses indicadores constituem
instrumento nacional de avaliação de monitoramento e
avaliação das ações e serviços de saúde bucal
referentes a atenção básica. Sobre esses indicadores,
é INCORRETO afirmar:

(
) Ausência de dor
espontânea.
Dor
repentina,
de
pouca
duração,
quando
submetido a estímulo
térmico que cede logo
após a remoção deste.

(A) Cobertura de primeira consulta odontológica
programática é o percentual de pessoas que
receberam a primeira consulta com a finalidade de
diagnóstico, sem necessariamente, realizar a
elaboração de um plano de terapêutico.
(B) Cobertura da ação coletiva de escovação dental
supervisionada expressa o percentual de cobertura
e pessoas que tiveram acesso à escovação dental
com orientação de um profissional, visando à
prevenção de doenças bucais.
(C) Média de procedimentos odontológicos básicos
individuais é o número médio de procedimentos
odontológicos clínicos e/ou cirúrgicos, realizados
por indivíduo, na população residente em
determinada área.
(D) Proporção de procedimentos odontológicos
especializados em relação às ações odontológicas
individuais possibilita a estimativa da medida em
que os serviços odontológicos do SUS está
respondendo às necessidades da população aos
serviços especializados.
(E) A equipe de saúde, os conselhos locais de saúde,
bem como os gestores devem compreender os
indicadores de saúde bucal e interpretá-los
periodicamente.

1, 2, 3
2, 1, 3
1, 3, 2
2, 3, 1
3, 1, 2

QUESTÃO 28
Após exodontia do dente 36, uma paciente no quarto
mês de gestação queixa-se de dor. Qual o analgésico e
a dose adequada a prescrever
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Paracetamol, 1 comprimido a cada 12 horas.
Dipirona sódica, 30 gotas a cada 6 horas
Paracetamol, 1 comprimido a cada 4 horas
Dipirona sódica, 35 gotas a cada 8 horas
Ibuprofeno, 1 comprimido a cada 12 horas

QUESTÃO 29
Anestésico local do grupo amida, de duração
intermediária e baixa toxicidade, único associado ao
vasoconstrictor felipressina, indicado para pacientes
asmáticos e não seguro para gestantes. As
características acima referem-se ao anestésico:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Equidade
Resolutividade
Universalidade
Integralidade
Hierarquização

Lidocaína
Mepivacaína
Articaína
Bupivacaína
Prilocaína
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

A proposta do Tratamento Restaurador Atraumático foi
desenvolvida pelo Dr. Jo E. Frencken e sua equipe, em
meados dos anos 80. Surgiu da necessidade de se
encontrar um método de inibição do processo carioso e
preservação dos dentes cariados em comunidades
carentes. É internacionalmente conhecida pela sigla
ART (Atraumatic Restorative Treatment) e envolve um
conjunto de medidas educativas e preventivas
associadas às restaurações atraumáticas. Sobre essa
técnica
restauradora,
assinale
a
alternativa
INCORRETA.

O fluoreto vem sendo utilizado como instrumento eficaz
e seguro na prevenção e controle da cárie dentária.
Desse modo, consiste em um importante elemento
estratégico de prevenção e tratamento da cárie
dentária, quando corretamente aplicado. A respeito de
flúor, analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa correta.
I.

(A) O cimento de ionômero de vidro é o material de
escolha para o ART, em função de sua adesão ao
esmalte e a dentina, liberação de fluoretos e
facilidade de uso.
(B) ART está contra indicada para dentes com
sintomatologia dolorosa espontânea, dentes com
exposição puplar e grande destruição coronária.
(C) Após a remoção da dentina cariada, deve ser
realizado o condicionamento com ácido poliacrílico,
seguido da lavagem da cavidade e a colocação do
cimento ionomérico.
(D) Em lesões profundas, ou seja, que atingem o terço
interno da espessura da dentina, todo o tecido
desmineralizado deve ser removido das paredes
circundantes e da parede pulpar.
(E) Os cimentos de ionômeros de vidro de alta
viscosidade têm mostrado maiores índices de
sucesso em restaurações atraumáticas do que os
cimentos de ionômero de vidro de baixa
viscosidade, devido ao aumento da dureza e maior
resistência a perda.

II.

III.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Na presença de fluoretos a maturação póseruptiva ocorre de forma mais eficaz,
melhorando a qualidade do esmalte superficial
sujeito à cárie.
Quando
o
flúor
tópico
é
utilizado,
ocorre uma reação química com a estrutura mi
neralizada dos dentes, formando fluoreto de
sódio, interferindo na progressão da lesão
cariosa.
A manutenção de níveis salivares constantes,
compatível com algum efeito protetor,
só é possível com a ingestão frequente de água
fluoretada (flúor sistêmico).
Somente a afirmativa I está correta
Somente a afirmativa II está correta
Somente as afirmativas I e III estão corretas
Somente as afirmativas II e III estão corretas
As afirmativas I, II e III estão corretas

QUESTÃO 34
Pulpotomia é a terapia pulpar empregada em dentes
decíduos que consiste na amputação da porção
coronária da polpa, preservando a integridade da
porção radicular. A pulpotomia é contra-indicada para:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Exposição pulpar por trauma
Dentes com até 2/3 de raiz reabsorvida
Reabsorção interna/externa não fisiológica
Exposição pulpar cariosa
Ausência de radioluscência peri e interradicular
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 37

A epidemiologia ocupa-se do estudo da distribuição e
fatores determinantes dos agravos à saúde em âmbito
coletivo. Sendo assim, ela fornece dados para
estabelecimento de programas de atenção em saúde
bucal a serem desenvolvidos para determinada
população. Sobre epidemiologia, assinale a alternativa
INCORRETA.

Lesão maligna mais prevalente na cavidade oral, com
predileção pelo sexo masculino e mais comumente
localizado na língua. Tem apresentação clínica variada
incluindo formas exofíticas, endofíticas, leucoplásicas
e/ou eritorplásicas. A descrição refere-se a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) A incidência de cárie dental no período de um ano
pode ser denominada de incremento anual.
(B) A severidade e a prevalência de cárie em regiões
sócio-econômicas desfavoráveis conduzem a uma
abordagem sociológica na implementação de
políticas de saúde bucal.
(C) O índice CPOD indica o número de dentes
permanentes cariados, pedidos e obturados.
(D) O índice de Dean é um índice epidemiológico que
compara a gravidade e s distribuição de fluorose em
diversas populações.
(E) Denomina-se prevalência de cárie em uma certa
região a soma dos novos casos da doença
registrados nessa região em determinado período.

Carcinoma de células de Merkel
Carcinoma de células escamosas
Carcinoma de células basais
Melanoma
Carcinoma muco epidermóide

QUESTÃO 38
De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8080,
qual das alternativas não é um campo de atuação do
SUS?
(A)
(B)
(C)
(D)

de vigilância sanitária;
de vigilância epidemiológica;
de saúde do trabalhador;
de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica;
(E) vigilância nutricional sem orientação alimentar

QUESTÃO 36
Sobre Conselhos e conferências de Saúde do Sistema
Único de Saúde, é INCORRETO afirmar:

QUESTÃO 39

(A) A representação dos usuários nos Conselhos e
Conferências de Saúde deve ser paritária em
relação ao conjunto dos demais segmentos.
(B) O conselho de Saúde atua na formulação de
estratégias e no controle da execução da política de
saúde na instância correspondente, inclusive nos
aspectos econômicos e financeiros.
(C) Participam
das
Conferências
de
saúde
exclusivamente representantes do governo,
prestadores de serviço e profissionais da saúde
para avaliar a situação da saúde e propor diretrizes
para a formulação da política de saúde.
(D) O Conselho de Saúde se reúne a cada 4 anos para
avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes
para a formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(E) Compete aos Conselhos de Saúde estabelecer
estratégias e procedimentos de acompanhamento
de gestão do SUS.

Em 2010, o IBGE realizou o XII Censo Demográfico,
que se constituiu no grande retrato em extensão e
profundidade da população brasileira e das suas
características socioeconômicas e, ao mesmo tempo,
na base sobre a qual deverá se assentar todo o
planejamento público e privado desta década. Sobre o
resultado do Censo 2010 em Pau D´Arco do Piauí,
analise os itens seguintes:
I.
II.
III.

A população de Pau D´Arco do Piauí é
predominantemente urbana.
Em 2010, Pau D´Arco do Piauí tinha menos de
4.000 habitantes.
Em 2010, o percentual de domicílios com água
encanada era de 77,21%, enquanto que em
2000 esse percentual era de apenas 3,21%.

Está(ão) correto(s):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Apenas I
Apenas I e II
Apenas II
Apenas II e III
Apenas III

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DO PIAUÍ
Concurso Público – 01/2015
006 – Dentista da Estratégia de Saúde Família

QUESTÃO 40
Sobre o município de Pau D´Arco do Piauí, analise os
itens seguintes em verdadeiros(V) ou falsos(F).
( ) O Rio Gameleira é uma das principais fontes de
recursos hídricos do município.
( ) Segundo o IBGE (Produção Agrícola Municipal,
2011), na agricultura as principais lavouras cultivadas
são de mandioca, arroz, melancia e fava.
( ) O Poder Legislativo no município é composto por
11 vereadores.
( ) Pau D´Arco do Piauí limita-se territorialmente, a
oeste, com os municípios de Demerval Lobão e
Teresina.
( ) Pau D´Arco do Piauí foi elevado à categoria de
município no ano de 1996.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V-F-F-V-F
V-V-F-F-F
F-F-V-V-V
V-V-F-F-F
F-F-F-V-V
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