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QUESTÃO 01 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta de 

acordo com a Constituição Federal de 1988. 

I – Os gestores locais do sistema único de saúde 

poderão admitir agentes comunitários de saúde e 

agentes de combate às endemias por meio de 

processo seletivo público. 

II -A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

III – É permitida a destinação de recursos públicos para 

auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 

lucrativos. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) Somente a alternativa III está correta. 

c) As alternativas I e II estão corretas. 

d) As alternativas II e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 02 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta de 

acordo com as competências do sistema único de 

saúde. 

I- Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 

controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 

águas para consumo humano. 

II- Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho. 

III- Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica. 

IV-  As ações de saúde do trabalhador não se aplicam 

ao sistema único de saúde. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) As alternativas I e IV estão corretas. 

c) As alternativas I, II e III estão corretas. 

d) As alternativas II, III e IV estão corretas. 
 

QUESTÃO 03 

Assinale a alternativa incorreta com relação ao sistema 

único de saúde. 

a) O sistema único de saúde é constituído pelo 

conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público. 

b) Não é compreendida a participação da iniciativa 

privada no sistema único de saúde. 

c) O sistema único de saúde tem como uma de suas 

atribuições a participação no controle e na 

fiscalização da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos psicoativos, 

tóxicos e radioativos. 

d) O sistema único de saúde tem como atribuição a 

execução de ações: de vigilância sanitária; de 

vigilância epidemiológica; de assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica. 
 

QUESTÃO 04 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta com 

relação ao NOASSUS 01/02. 

I – O processo de regionalização visa estabelecer a 

hierarquização dos serviços de saúde e busca de maior 

equidade. 

II – O processo de regionalização tem como objetivo 

proporcionar o acesso dos cidadãos a uma gama de 

serviços prestados sempre o mais próximo possível de 

sua residência. 

III –No processo de regionalização temos o 

conceito de região de saúde que pode ser 

entendida a partir de uma base territorial de 

planejamento de atenção a saúde que deve 

coincidir com a divisão administrativa do estado. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) As alternativas I e II estão corretas. 

c) As alternativas II e III estão corretas. 

d) As alternativas I e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 05 

Leia as alternativas e assinale a alternativa correta 

a partir das diretrizes NOAS SUS 01/02. 

I – A gestão plena da atenção básica ampliada 

tem definidas como áreas de atuação estratégica 

mínimas: o controle da tuberculose, a eliminação 

da hanseníase, o controle da hipertensão arterial,  

o controle da diabetes, a saúde da criança, a 

saúde da mulher e a saúde bucal. 

II –A Atenção de Média Complexidade pode ser 

entendida a partir de um conjunto de ações e 

serviços ambulatoriais e hospitalares que visam a 

atender os principais problemas de saúde da 

população utilizando-se de profissionais 

especializados e  de recursos tecnológicos de apoio 

diagnóstico e terapêutico. 

III - A programação das ações ambulatoriais de 

média complexidade deve compreender: 

identificação das necessidades de saúde de sua 

população, definição de prioridades, aplicação de 

parâmetros físicos e financeiros definidos nos estados 

para os diferentes grupos de ações assistenciais. 

IV – Quando as ações de media complexidade 

estiverem dispersas por vários municípios, admite-se 

que um mesmo município escolha somente um 

outro município, tido como polo , para 

encaminhamento das referencias. 

a) As alternativas I e IV estão corretas. 

b)  As alternativas II e III estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas I, II e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 06 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta 

com base na Portaria nº 399/2006. 

I – O pacto pela vida compreende um conjunto de 

compromissos sanitários baseados em uma análise 

da saúde do país. 

II – Dentre as prioridades do Pacto pela Vida 

estabelecidas em 2006 temos: câncer de colo do 

útero e mama, diabetes mellitus, hanseníase e 

saúde da criança. 

III – O pacto pela vida também prioriza a promoção 

a saúde com ênfase na adoção de hábitos 

saudáveis por parte da população brasileira, de 

forma a internalizar a responsabilidade individual da 

prática de atividade física regular, a alimentação 

saudável e o combate ao tabagismo. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) As alternativas I e III estão corretas. 

c) As alternativas II e III estão corretas. 

d) As alternativas I e II estão corretas. 

 

 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA - SP 

    PROVA OBJETIVA – CARGO: 3.03 – DENTISTA 

Página 2 

QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa incorreta com relação à Portaria 

nº 399/ 2006. 

a) O PDI – Plano Diretor de Investimento deve expressar 

o desenho final das regiões de saúde. 

b) O pacto em defesa do SUS tem como prioridade 

implementar um projeto permanente de mobilização 

social com a finalidade  de mostrar a saúde como 

direito de cidadania e o SUS como sistema público 

universal garantidor desses direitos. 

c) O pacto de defesa do SUS tem também como 

prioridade elaborar e divulgar a carta dos direitos dos 

usuários do SUS. 

d) O pacto de gestão do SUS visa à descentralização 

de atribuições do Ministério da Saúde para os estados e 

para os municípios acompanhado da 

desburocratização dos processos normativos. 
 

QUESTÃO 08 

Leia as afirmações a respeito da Portaria n º 399/2006 e 

assinale a alternativa correta: 

I – O idoso será compreendido como a pessoa acima 

de 60 anos. 

II - O idoso será considerado como a pessoa com 60 

anos ou mais. 

III- O Pacto pela Vida prevê a criação da Caderneta de 

Saúde da Pessoa Idosa se constitui como um 

instrumento de cidadania com informações relevantes 

sobre a saúde da pessoa idosa, possibilitando um 

melhor acompanhamento por parte dos profissionais de 

saúde. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) Somente a alternativa II está correta. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas II e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 09 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta com 

respeito a regionalização da assistência em saúde: 

I – As regiões intraestaduais são compostas por mais de 

um município de estados diferentes; 

II – As regiões Intramunicipais são organizadas dentro de 

um mesmo município de grande extensão territorial e 

densidade populacional; 

III –As regiões fronteiriças são conformadas a partir de 

municípios limítrofes com países vizinhos. 

a) As alternativas I e II estão corretas. 

b) As alternativas II e III estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas I , II e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 10 

Com base na Portaria nº 399/2006, leia as afirmações e 

assinale a alternativa correta. 

I – Cabe ao Ministério da Saúde a proposição de 

políticas, a participação no co-financiamento, a 

cooperação técnica, a avaliação, a regulação, 

controle e fiscalização, além da mediação de conflitos. 

II - As Comissões Intergestores Bipartite são instâncias de 

pactuação e deliberação para a realização dos pactos 

intraestaduais . 

III - A Comissão Intergestores Bipartite e o Ministério da 

Saúde promoverão e apoiarão processo de 

qualificação permanente para as Comissões 

Intergestores Tripartite. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) As alternativas I e II estão corretas. 

c) As alternativas II e III estão corretas. 

d) As alternativas I e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa correta de acordo com as 

políticas NOAS SUS 01/02:  

I- A Atenção de Média Complexidade 

compreende um conjunto de ações e serviços 

ambulatoriais e hospitalares que visam a atender os 

principais problemas de saúde da população, cuja 

prática clínica demande a disponibilidade de 

profissionais especializados e a utilização de recursos 

tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico 

que sejam ofertados em todos os municípios do País. 

II- As Ações Mínimas de Média Complexidade 

podem ser garantidas no âmbito microrregional, 

regional ou mesmo estadual, de acordo com o tipo 

de serviço, a disponibilidade tecnológica, as 

características do estado e a definição no Plano 

Diretor de Regionalização do estado. 

III- A programação das ações ambulatoriais de 

média complexidade deve compreender: 

identificação das necessidades de saúde de sua 

população, definição de prioridades, aplicação de 

parâmetros físicos e financeiros definidos nos estados 

para os diferentes grupos de ações assistenciais – 

respeitados os limites financeiros estaduais – e 

estabelecimento de fluxos de referências entre 

municípios. 

a) Somente a alternativa III está correta. 

b) As alternativas I e II estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas II e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 12 

Leia as afirmações referente aos NOAS SUS 01/02 e 

assinale a alternativa correta. 

I - A PPI aprovada pela Comissão Intergestores  

Bipartite deverá nortear a alocação de recursos 

federais da assistência entre municípios pelo gestor 

estadual o que resultará na definição de limites 

financeiros para todos os municípios do estado. 

II – O limite financeiro da assistência por município é 

composto de recursos destinados ao atendimento 

da população própria e recursos destinados ao 

atendimento da população referenciada de 

acordo com as negociações expressas na PPI. 

III – O limite financeiro da assistência por município 

deverá ficar sob gestão municipal exclusivamente. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) As alternativas I e II estão corretas. 

c) As alternativas II e III estão corretas. 

d) As alternativas I e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 13 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta 

com relação a PORTARIA Nº 648/GM/MS de  2006. 

I - A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto 

de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 

que abrangem a promoção e a proteção da 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação e a manutenção da 

saúde. 
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II – Define-se como uma das áreas estratégicas da 

atenção básica a eliminação da desnutrição infantil. 

III - Para Unidade Básica de Saúde (UBS) com Saúde da 

família em grandes centros urbanos, recomenda-se o 

parâmetro de uma UBS para até 30 mil habitantes, 

localizada dentro do território pelo qual tem 

responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da 

Atenção Básica. 

a) As alternativas I e II estão corretas. 

b) As alternativas II e III estão corretas. 

c) As alternativas I, II e III estão corretas. 

d) As alternativas I e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa incorreta com relação ao NOAS 

SUS 01/02 

I- Os municípios-sede de módulos assistenciais deverão 

dispor de leitos hospitalares, no mínimo, para o 

atendimento básico em Clínica médica; Clínica 

pediátrica;  Obstetrícia (parto normal). 

II- É requisito para habilitação de municípios a gestão 

plena da atenção básica ampliada, comprovar, 

formalmente, capacidade técnica e administrativa 

para o desempenho das atividades de controle e 

avaliação, através da definição de estrutura física e 

administrativa, recursos humanos, equipamentos e 

mecanismos de comunicação. 

III - Comprovar a capacidade para o desenvolvimento 

de ações de vigilância  epidemiológica é um 

requisito para a Sistematização do Processo de 

 Habilitação de Municípios à Condição de Gestão 

Plena do Sistema Municipal. 

a) As alternativas I e II estão corretas. 

b) As alternativas II e III estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas I, II e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 15 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta de 

acordo com Lei 8.080 de 19/09/1990. 

I – Regula as ações e serviços de saúde, executados 

isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou 

eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito 

Público ou privado. 

II – No Art. 3º temos a definição dos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde, a saber: a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 

ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais. 

III - A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício, porém isso não exclui o dever 

pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 

a) Somente a alternativa II está correta. 

b) As alternativas I e II estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas I, II e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 16 

Assinale a alternativa correta: 

a) O PAB variável é composto pelo financiamento das 

seguintes estratégias apenas: Saúde da Família; Agentes 

Comunitários de Saúde e Saúde Bucal. 

b) O PAB Variável engloba as estratégias de 

incentivo da Atenção Básica aos Povos Indígenas e 

de incentivo à Saúde no Sistema Penitenciário. 

c) Os recursos financeiros do PAB serão transferidos 

bimestralmente, de forma regular e automática, do 

Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos 

Municípios e do Distrito Federal. 

d) Compensação de Especificidades Regionais é 

um montante financeiro igual a 30% do valor mínimo 

do PAB fixo multiplicado pela população do Estado 

e tem como objetivo a utilização do recurso de 

acordo com as especificidades estaduais, 

relacionadas a sazonalidade, migrações, 

dificuldade de fixação de profissionais, IDH e 

indicadores de resultados. 
 

QUESTÃO 17 

Assinale a alternativa incorreta: 

a) O Fundo de Ações Estratégicas e Compensação 

(FAEC)se destina ao custeio de procedimentos tais 

como Transplantes e Ações Estratégicas 

Emergenciais, de caráter temporário. 

b) O Limite Financeiro da Vigilância em Saúde é 

pela Vigilância Epidemiológica e Ambiental em 

Saúde e pela Vigilância Sanitária em Saúde 

c) O financiamento para as ações de vigilância 

sanitária se dá através do pagamento por 

procedimento realizado. 

d) O financiamento destinado a Vigilância em 

Saúde também contemplará a Vigilância 

Epidemiológica com recursos destinados as 

campanhas de vacinação e incentivo do programa 

DST/AIDS. 
 

QUESTÃO 18 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta 

com relação ao NOAS SUS 01/02. 

I - A garantia de acesso da população aos serviços 

não disponíveis em seu município de residência é de 

responsabilidade do gestor estadual, de forma 

solidária com os municípios de referência. 

II - A SES poderá alterar a parcela de recursos 

correspondente às referências intermunicipais no 

limite financeiro do município em GPSM 

mensalmente, em decorrência do 

acompanhamento da execução do Termo e do 

fluxo de atendimento das referências, de forma a 

promover os ajustes necessários, a serem informados 

à CIB em sua reunião subsequente. 

III - A garantia do atendimento à população 

referenciada será objeto de um Termo de 

Compromisso para Garantia de Acesso a ser 

assinado pelo gestor municipal e pelo gestor 

estadual quando o município sede de módulo ou 

município-pólo estiver em GPSM. 

a) As alternativas I e II estão corretas. 

b) As alternativas I e III estão corretas. 

c) As alternativas II e III estão corretas. 

d) As alternativas I , II e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 19 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta a 

partir do NOAS SUS 01/02 
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I –O gestor do SUS responsável deve avaliar o 

funcionamento do sistema de saúde, no que diz 

respeito ao desempenho nos processos de gestão, 

formas de organização e modelo de atenção. 

II - O controle e a avaliação dos prestadores de serviço 

deverão ser exercidos pelo gestor do SUS responsável. 

III – O processo de compra de serviços da rede privada 

deverá ser pautado no interesse público e a 

identificação de necessidades assistenciais seguindo os 

fluxos de aprovação definidos na Comissão 

Intergestores Tripartite. 

a) Somente a alternativa II esta correta. 

b) As alternativas I e II estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas II e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 20 

Assinale a alternativa incorreta com relação ao NOAS 

SUS 01/02. 

a) Cabe à Secretaria Estadual de Saúde a gestão do 

SUS nos municípios não habilitados, enquanto for 

mantida a situação de não habilitação. 

b) Todos os municípios que vierem a ser habilitados em 

Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada, nos termos 

desta Norma, estarão também habilitados em Gestão 

Plena do Sistema Municipal. 

c) Para que os municípios se habilitem à Gestão Plena 

da Atenção Básica Ampliada deverão efetuar a 

elaboração do Plano Municipal de Saúde. 

d) Cabe à Comissão IntergestoresBipartite Estadual a 

desabilitação dos municípios, que deverá ser 

homologada pela Comissão Intergestores Tripartite. 
 

QUESTÃO 21 

Os espaços mandibulares primários são divididos em: 

a) Canino; Bucal e Infratemporal. 

b) Submentoniano; Bucal; Submandibular e Sublingual. 

c) Massetérico; Pterigomandibular; Temporal Superficial 

e Retrofaríngeo. 

d) Submentoniano; Submandibular; Sublingual e Pré-

Vertebral. 
 

QUESTÃO 22 

Assinale o fator que MAIS dificulta a cirurgia de dentes 

impactados: 

a) Saco pericoronário pequeno. 

b) Posicionamento mesioangular. 

c) Espaço do Ligamento Periodontal amplo. 

d) Relacionamento tipo classe 1 com o ramo. 
 

QUESTÃO 23 

Lesão papilar-verrucosa causada pelo Papilomavírus 

Humano: 

a) Condiloma Plano. 

b) Carcinoma Verrucoso. 

c) Xantoma Verruciforme. 

d) Condiloma Acuminado. 
 

QUESTÃO 24 

Paciente com câncer, do sexo feminino, em tratamento 

com ácido zoledrônico intravenoso há mais de 8 meses, 

51 anos, necessitou de exodontia do elemento dental 

34. Após 2 meses, retornou ao consultório,  relatando dor 

na região da extração e osso exposto. Ao exame 

radiográfico, observou-se que o alvéolo dentário não 

estava cicatrizado. Levando em consideração o 

relato acima, podemos afirmar que o diagnóstico é: 

a) Osteomielite Crônica com Periostite. 

b) Osteíte Esclerosante Focal. 

c) Osteonecrose associada aBisfosfonatos. 

d) Osteomielite de Garré. 
 

QUESTÃO 25 

Diagnóstico diferencial para Cisto Periapical: 

a) Cisto de Erupção. 

b) Defeito cirúrgico. 

c) Cisto ósseo Aneurismático. 

d) Cisto ósseo Estático. 
 

QUESTÃO 26 

Associe cada tumor odontogênico às suas 

características clínicas mais comuns e assinale a 

alternativa que contenha a sequência correta: 

(I) Ameloblastoma. 

(II) Tumor OdontogênicoAdenomatoide. 

(III)Cementoblastoma. 

(IV) Displasia Cemento-óssea periapical. 

(     ) Fenômeno relativamente comum ocorre no 

ápice de um dente vital. As mulheres, 

especialmente as negras, são mais afetadas do que 

os homens. Aparece em pessoas de meia-idade e 

raramente antes dos 20 anos de idade. A 

mandíbula, especialmente a região periapical 

anterior, é muito mais comumente afetada do que 

as outras áreas. Mais frequentemente, os ápices de 

dois ou mais dentes estão afetados. 

(   ) Esse tumor parece não exibir predileção por 

sexo, ocorre predominantemente na quarta ou 

quinta décadas de vida, e a variação de idade é 

muito ampla, se estendendo desde a infância até a 

idade adulta tardia. Pode ocorrer em qualquer lugar 

da mandíbula e da maxila, apesar de o corpo e o 

ramo mandibulares serem o local de preferência.  

( ) Neoplasia benigna rara, que, ocorre 

predominantemente na segunda e terceira década 

de vida, tipicamente, antes dos 25 anos de idade. 

Não há predileção por sexo, é mais frequentemente 

observado na mandíbula do que na maxila, e, mais 

comumente na região posterior do que na anterior. 

Está intimamente associado às raízes de um dente e 

o dente permanece vital. Pode causar expansão 

das corticais e, ocasionalmente, dor intermitente de 

baixa intensidade. 

(     ) Esse tumor é visto em uma faixa etária bem 

estreita, entre 5 e 30 anos, com a maior parte dos 

casos aparecendo na segunda década de vida. As 

mulheres são mais comumente afetadas do que os 

homens. A maior parte das lesões aparece na 

porção anterior dos ossos gnáticos e mais 

frequentemente na maxila anterior, geralmente em 

associação com a coroa de um dente impactado. 

Três variantes desse tumor foram identificadas: 

folicular, extrafolicular e periférica. 

a) IV; I; III e II. 

b) III; I; II e III. 

c) I; III; IV e II. 

d) II; IV; III e I. 
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QUESTÃO 27 

Assinale a alternativa que contenha o mecanismo de 

ação do Metronidazol: 

a) Inibe a síntese da parede celular. 

b) Inibe a síntese proteica bacteriana, por meio de 

ligação aos ribossomos 30S. 

c) Provoca distorção do RNAm, o que permite a 

incorporação de um ou mais aminoácidos equivocados 

na proteína em crescimento, determinando a síntese de 

proteínas defeituosas. 

d) Reduz o grupamento nitro, que por sua vez, 

interrompe a síntese de DNA bacteriano, levando à 

morte celular. 
 

QUESTÃO 28 

O Índice Terapêutico de um medicamento é calculado 

através da seguinte fórmula: 

a) DL50/DT50. 

b) DE50/DL50. 

c) DL50/DE50. 

d) DT50/DE50. 
 

QUESTÃO 29 

Tem sido relatada uma importante interação 

medicamentosa quando se prescreve uma droga 

antiinflamatória não- esteroide a pacientes portadores 

de hipertensão arterial que se encontram sob 

tratamento com a seguinte droga: 

a) Nifedipina. 

b) Lisinopril. 

c) Diltiazem. 

d) Verapamil. 
 

QUESTÃO 30 

Os benzodiazepínicos são contra-indicados nos 

seguintes casos, exceto: 

a) Pacientes Diabéticos controlados. 

b) Gestantes no primeiro trimestre. 

c) Pacientes portadores de miastenia grave. 

d) Portadores de Glaucoma de ângulo estreito. 
 

QUESTÃO 31 

Após passar pelos linfonodos superficiais, a linfa, 

finalmente, chega aos linfonodos cervicais profundos. 

Em relação a essa linfa, é correto afirmar que: 

a) A linfa do lado direito da cabeça e do pescoço é 

drenada pelo ducto torácico, enquanto a linfa do lado 

esquerdo da cabeça e do pescoço é drenada pelo 

ducto linfático esquerdo. 

b) A linfa do lado direito da cabeça e do pescoço é 

drenada pelo ducto linfático direito, enquanto a linfa 

do lado esquerdo da cabeça e do pescoço termina no 

ducto torácico. 

c) A linfa do lado direito da cabeça e do pescoço é 

drenada pelos linfonodos submentuais próximos à 

mandíbula (justamandibulares), enquanto a linfa do 

lado esquerdo da cabeça e do pescoço é drenada 

pelos linfonodos submentuais próximos ao osso hioide 

(justa-hióideos). 

d) Tanto a linfa do lado direito da cabeça e do 

pescoço quanto a linfa do lado esquerdo da cabeça e 

do pescoço são drenadas pelos linfonodos 

submandibulares, que são os linfonodos cervicais mais 

profundos. 
 

QUESTÃO 32 

Morfologicamente e Funcionalmente, podemos 

classificar a ATM em uma articulação: 

a) Monocondilar e Triaxial, respectivamente. 

b) Bicondilar e Biaxial, respectivamente. 

c) Bicondilar e Triaxial, respectivamente. 

d) Monocondilar e Biaxial, respectivamente. 
 

QUESTÃO 33 

Ao realizarmos a técnica anestésica de bloqueio do 

nervo mentual, podemos também bloquear o nervo 

incisivo, bastando para isso apenas: 

a) Introduzir a agulha mais profundamente. 

b) Não avançar a agulha o suficiente, injetando a 

solução anestésica lentamente. 

c) Introduzir a agulha mais lateralmente e 

depositando uma menor quantidade de solução 

anestésica. 

d) Depositar uma quantidade maior de solução 

anestésica com uma certa pressão. 
 

QUESTÃO 34 

Em relação ao V PAR CRANIANO, podemos afirmar 

que: 

a) É um nervo que tem função, exclusivamente, 

motora. 

b) É um nervo que tem função, exclusivamente, 

sensitiva. 

c) É um nervo que tem função mista. 

d) Apresenta 3 divisões: nervo oftálmico, nervo 

glossofaríngeo e nervo hipoglosso. 
 

QUESTÃO 35 

Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso, e, 

assinale a alternativa que contenha a sequência 

correta: 

Em relação às Implicações do Declínio da cárie nas 

Políticas Odontológicas, podemos afirmar: 

( ) Ênfase na Estratégia Restauradora Populacional. 

(    ) Estratégia Preventiva de Alto Risco como 

complementação. 

( ) Intervenção muito precoce na cárie reduzida. 

(    ) Intervalos mais longos entre as consultas de 

revisão. 

(  ) Grande parte do tratamento pode ser feito por 

pessoal auxiliar. 

( ) Aumento do número de pessoal odontológico. 

a) F; V; V; V; V; F. 

b) V; V; V; F; F; V. 

c) F; V; F; V; F; V. 

d) V; F; V; F; V; V. 
 

QUESTÃO 36 

Sobre a bandeira oficial da cidade de Carapicuíba, 

é incorreto afirmar: 

a) Lembra muito a do Brasil 

b) O campo verde é dividido em 4 áreas 

equivalentes 

c) O losango é o símbolo da ferrovia 

d) O verde recorda ainda Tiradentes, supliciado em 

1789, ano da Revolução Francesa 

 

 

 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA - SP 

    PROVA OBJETIVA – CARGO: 3.03 – DENTISTA 

Página 6 

QUESTÃO 37 

Em 1948 Carapicuíba passou a ser: 

a) Distrito Religioso 

b) Distrito de Paz 

c) Distrito Industrial 

d) Distrito dormitório 

 

QUESTÃO 38 

O nome "Carapicuíba" tem origem na: 

a) Língua Espanhola 

b) Língua Portuguesa 

c) Tupi Guarani 

d) Latim 

 

QUESTÃO 39 

Comprou terras na região de Carapicuíba, em 1854: 

a) Conde Itu 

b) Barão de Iguape 

c) Barão de Itapetininga 

d) Conde de Serra Negra 

 

QUESTÃO 40 

São bairros de Carapicuíba: 

I- Aldeia de Carapicuíba 

II- Centro 

III- Cidade Ariston. 

IV- Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco 

(COHAB 1, 2 e 5) 

V- Fazendinha/Granja Viana  

a) I, II, III e V apenas são verdadeiros 

b) I, II, III e IV apenas são verdadeiros 

c) III e IV apenas são verdadeiros 

d) I, II, III, IV e V são verdadeiros 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Ariston



