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INSTRUÇÕES
01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim

distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos.
02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da
folha de respostas.

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)

permitidas perguntas aos fiscais.
A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos
durante sua realização.
Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer
sistema de comunicação.
Em cada questão, há somente uma resposta correta.
A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala,
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de
decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b) assine no local indicado;
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta
azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em
cada questão.
d) não a amasse nem dobre.
ATENÇÃO:
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
• Preencha assim:
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LÍNGUA
PORTUGUESA
Texto para questões 01 a 03.
SAÚDE AGONIZANTE
A
municipalização
dos
serviços
públicos de saúde – em princípio, uma
medida importante para facilitar a
fiscalização
e
a
cobrança
da
comunidade,
ainda
que
esse
fenômeno só tenda a ocorrer em longo
prazo – avança a passos lentos. Mais
do que isso, é o próprio mecanismo da
prestação desses serviços que precisa
ser reformulado. O Estado paga aos
hospitais conveniados pelo serviço que
prestam, o que permite e incentiva a
corrupção. E paga mal, paga de modo
irrisório: uma consulta ambulatorial
custa apenas R$ 2,07 à União.
Mais uma vez fica evidente a
incompetência do setor estatal para
cumprir suas tarefas básicas. Gasta-se
mal, desperdiça-se muito, fiscaliza-se
pouco. Trata-se de descobrir novos
mecanismos pelos quais o poder
público
garanta
seu
papel
na
assistência à população.
Há propostas de reforma a serem
discutidas; desde a ideia do PAS, na
Prefeitura de São Paulo – pela qual o
município paga uma quantia fixa aos
profissionais da saúde, sem vincular o
vencimento ao número de consultas
ou volume de atendimentos –, até o
modelo adotado na Califórnia, onde foi
criado um vale-saúde, facultando ao
cidadão a escolha do prestador de

serviços, em vez de condená-los aos
cuidados da rede pública.
Há que investir mais e melhor na
prevenção de doenças, revertendo
uma política tradicional nesse setor.
Mais do que em qualquer outro, o que
se verifica aqui é o conluio da
irresponsabilidade, da ineficiência, do
desperdício e da fraude a vitimar, no
sentido literal do termo, grandes
contingentes da população.
(Fragmento. Folha de S. Paulo, 14-5-1996.)

Questão 01) Analise o verbo em
destaque no trecho “Há propostas de
reforma a serem discutidas” e assinale
a alternativa correta.
A) O verbo haver possui como sujeito
o termo “propostas de reforma”, já
que é um verbo pessoal de terceira
pessoa.
B) O verbo haver possui como sujeito
o termo “propostas de reforma”, já
que é um verbo impessoal.
C) O verbo haver possui sujeito
indeterminado, assim como é um
verbo transitivo direto e pessoal e
tem como objeto direto o termo
“propostas de reforma”.
D) O verbo haver não possui sujeito,
assim como é verbo transitivo
direto e impessoal, tendo como
objeto direto o termo “propostas de
reforma”.
E) O verbo haver não possui sujeito,
assim como é verbo bitransitivo e
pessoal.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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MATEMÁTICA

Questão
02)
Levando
em
consideração o contexto no trecho
“Mais do que em qualquer outro, o que
se verifica aqui é o conluio da
irresponsabilidade, da ineficiência, do
desperdício e da fraude a vitimar, no
sentido literal do termo, grandes
contingentes da população.”, o termo
em destaque pode ser substituído sem
alteração de seu valor semântico por

Questão 04) Numa fábrica de
móveis, o custo da produção de
cadeiras é dado pela função C(x) = x2
- 60x + 200 onde C é dado em reais e
x é o número de cadeiras produzidas.
Qual o custo para produzir 100
cadeiras em um dia?

A) a
B) a
C) a
D) a
E) a

A) R$
B) R$
C) R$
D) R$
E) R$

colusão.
incorrupção.
probidade.
retidão.
pacacidade.

Questão 03) Nos trechos “(...) uma
consulta ambulatorial custa apenas R$
2,07 à União” e “(...) o município paga
uma quantia fixa aos profissionais da
saúde (...)”, sob o ponto de vista da
regência verbal, analise os verbos
neste contexto.
I. Custar é verbo transitivo direto e
não rege preposição.
II. Custar é verbo transitivo direto e
indireto e rege a preposição a.
III. Pagar é verbo transitivo direto e
indireto, tendo como objeto direto
“uma quantia fixa” e indireto “aos
profissionais da saúde”.
IV. Pagar é verbo transitivo direto e
indireto e rege a preposição a em
combinação com o artigo os.

2.200,00.
3.800,00.
4.200,00.
4.400,00.
5.200,00.

Questão 05) O departamento de
vendas de uma loja conta com 20
vendedores. O gerente deseja criar
equipes de cinco membros cada.
Quantas equipes diferentes podem ser
formadas?
A) 4.
B) 400.
C) 4.000.
D) 14.400.
E) 15.504.

Assinale a alternativa correta.
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I está correta.
II está incorreta.
III está correta.
IV está incorreta.
I e IV estão corretas.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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CONHECIMENTOS
GERAIS
Questão 06) O plebiscito é uma das
formas e mecanismos de exercício da
soberania popular.
Sobre esses
temas, julgue as proposições que
seguem.
I. De acordo com o art. 14 da
Constituição Federal de 1988, o
voto direto e secreto possui valor
igual para todos.
II. “Todos são iguais, mas alguns são
mais iguais que os outros”; é um
dos princípios que regem a
Constituição Federal de 1988.
III. O exercício da soberania popular
será exercido de três maneiras,
nos termos da Constituição Federal
de 1988, o plebiscito, o referendo
e a iniciativa popular.
IV. Em caso de realização de um
plebiscito, poderão votar todos os
brasileiros, independentemente da
idade, domicílio e demais regras de
alistamento eleitoral.
V. No plebiscito, os eleitores decidem
se uma norma ou lei deve ou não
entrar na pauta do Congresso
Nacional
para
modificar
a
Constituição Federal ou uma lei
específica.

Questão 07) Analise as proposições
que seguem.
I. Mudanças climáticas drásticas, como
elevação de temperatura em lugares
extremamente frios, contribuem para
o desaparecimento de espécies de
animais e plantas.
II. O
aprisionamento
da
radiação
infravermelha em um determinado
lugar ou espaço baixa o albedo da
Terra provocando, invariavelmente, o
efeito estufa.
III. A perda ou o desaparecimento
significativo de espécies da fauna e da
flora em diferentes domínios naturais
do planeta contribuem de forma
direta
e
irreversível
para
o
esgotamento de recursos minerais
escassos, como por exemplo, o ouro.
IV. As
ações
antrópicas
não
são
consideradas relevantes o suficiente
para provocar desastres ambientais
ou mesmo para degradar ou acelerar
processos de destruição de espaços,
lugares ou ambientes naturais.
V. A malária é uma doença tropical cuja
incidência pode aumentar a partir de
processos
desorganizados
de
ocupação de áreas e ambientes
naturais, como por exemplo, os
processos de ocupação desordenados
da Amazônia nas décadas de 1970 e
1980.

Marque a alternativa que indica
apenas as proposições corretas.

Marque a alternativa que
apenas proposições corretas.

A) I, III e IV.
B) I, II, III e V.
C) II, IV e V.
D) I, II e IV.
E) I, III e V.

A)
B)
C)
D)
E)

I, II, III e IV.
I, III, IV e V.
II, IV e V.
I, II e V.
III, IV e V.

indica
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INFORMÁTICA
Questão 08) De um documento do
Microsoft Word 2013, com 20 páginas,
um usuário foi informado que é preciso
imprimir as páginas de números 1, 4,
7, 8, 9, 10, 18 e 20. Na opção de
Imprimir, é possível definir apenas a
impressão dessas 8 (oito) páginas.
Para isso, o usuário poderá digitar em
Páginas:
A)
B)
C)
D)
E)

1; 4; 7-10; 18; 20
1 e 4; 7 a 10; 18 a 20
1, 4, 7:10, 18, 20
1, 5, 7-10, 19, 20
1; 4; 7:10; 18; 20

Questão 09) Aponte o que é
INCORRETO afirmar a respeito da
internet.
A) Site é uma área dentro de um
servidor de internet que pode ser
visitada por qualquer computador
ligado à internet, utilizando-se um
navegador.
B) O Internet Explorer, Mozilla Firefox e
Google Chrome são navegadores
usados para acessar páginas na
internet.
C) Navegador ou Browser é um
aplicativo usado para armazenar
páginas na internet.
D) Através dos programas Thunderbird
ou Outlook, também conhecidos
como clientes de e-mail, é possível
criar, enviar e receber mensagens
através da internet.
E) Download é a transferência de dados
de um computador remoto para um
computador local.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
Questão 10) A administração de
anestésicos a pacientes em tratamento
odontológico possui algumas restrições.
Portanto, faz-se necessária uma correta
anamnese,
recomendando-se,
em
alguns casos, que o tratamento dentário
eletivo seja postergado até a melhora
das condições do paciente, devido ao
risco de haver necessidade de algum
procedimento de emergência. Entre
esses casos estão os relacionados
abaixo, EXCETO:
A) infarto de miocárdio nos últimos 6
meses.
B) diabetes melitus de tipos 1 e 2 sem
acompanhamento de controle.
C) AVC – acidente vaso-cerebral nos
últimos 6 meses.
D) gestante na 20ª semana de
gestação.
E) doença respiratória severa.
Questão 11) Processo inflamatório
agudo, associado a um processo
infeccioso, acometendo basicamente as
regiões gengivais, também denominada
doença de Vincent, ou gengivite
fusoespiroquetal, tendo como quadro
etiológico: má higiene bucal, baixa
resistência orgânica, stress físico e
stress psicológico, entre outros.
A) Fibromatose gengival irritativa.
B) Candidíase pseudomembranosa.
C) Gengivoestomatite herpética
primária.
D) Mononucleose infecciosa.
E) Gengivoestomatite úlceronecrosante aguda.
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Questão 12) Paciente de 30 anos, do
sexo masculino, após exodontia do
elemento 47 por outro profissional que
estaria em viagem, relata que a
cicatrização se iniciou de maneira
adequada durante as primeiras 72
horas. Após essa fase, ocorreu uma
piora do quadro com reaparecimento
de sensação dolorosa intensa, não
desaparecendo totalmente mesmo sob
efeito analgésico, sensação de gosto
amargo na boca e odor desagradável,
caracterizando uma alveolite ou o
chamado “alvéolo seco”. Qual a
conduta indicada neste caso?
A) Realizar uma radiografia periapical
da região para a confirmação de
que o alvéolo está íntegro e a seguir
irrigá-lo com solução salina.
B) Prescrever medicação analgésica e
orientar o paciente para que faça
uma higienização eficiente daquela
região
com
bochechos
com
soluções antissépticas.
C) Realizar uma radiografia periapical,
anestesiar e curetar o alvéolo para
remover todo aquele osso necrótico
e quaisquer resíduos que encontrar
na cavidade óssea, deixar os
bordos
gengivais
da
ferida
cruentos, suturar e medicar com
antibiótico, analgésico e antiinflamatório.
D) Radiografar o local; se o alvéolo
estiver íntegro e sem fragmentos
dentais, prescrever antibiótico e
anti-inflamatório.
E) Orientar o paciente para que
procure o profissional que fez a
exodontia, pois há risco de uma
bacteremia de origem bucal devido
à
extensão
do
traumatismo

causado aos tecidos moles, pelo
procedimento,
e
apenas
o
profissional que fez o procedimento
pode
dar
continuidade
ao
tratamento.
Questão 13) A cárie dental é definida
como a dissolução dos tecidos
mineralizados do dente por ação dos
ácidos produzidos e concentrados na
placa bacteriana na presença de
carboidratos fermentáveis. Sobre a
cárie dental NÃO podemos afirmar
que
A) o processo carioso apresenta
momentos de desmineralização e
momentos de remineralização.
B) o
processo
de
des
x
remineralização, sob o ponto de
vista fisiológico e bioquímico, está
permanentemente
ativado
e
representa um mecanismo natural
de proteção dos dentes contra as
perdas minerais provocadas pela
ingestão alimentar diária.
C) seu
equilíbrio
depende
fundamentalmente do pH presente
na superfície do dente que, em
condições habituais, fica em torno
da neutralidade entre 6.4 e 7.2.
D) a desmineralização é ativada
quando quedas do pH, motivadas
pela produção de ácidos, levarem a
placa a condições ácidas que
ultrapassem o coeficiente da
solubilidade do tecido mineralizado.
E) o padrão de comportamento do pH
da
placa
na
presença
de
carboidratos fermentáveis ( mono e
dissacarídeos principalmente) é
conhecido como curva de Starling.
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Questão
14)
Considerando
a
importância do diagnóstico precoce e
a prevenção do câncer bucal, julgue as
afirmativas a seguir, atribuindo (V)
para verdadeiro e (F) para falso.
( ) Os carcinomas apresentam os
seguintes
aspectos
macroscópicos
de
lesões:
ulcerada superficial, endofíticas
(úlcero-infiltrativa,
úlcerodestrutiva)
e
exofíticas
(vegetante
moriforme,
vegetante em “couve-flor” e
vegetante papilífera).
( ) Os sarcomas apresentam o
aspecto macroscópico de lesões
nodulares
de
localização
profunda,
submucosa
não
ulcerada e submucosa ulcerada.
Ulcerando mais tardiamente,
produzindo
um
aspecto
semelhante ao carcinoma.
( ) Os sarcomas costumam produzir
metástases, por via linfática,
enquanto os carcinomas o fazem
por via sanguínea.
( ) A
faixa
etária
de
maior
incidência de câncer de boca e
do complexo maxilo-mandibular
é dos 30 aos 50 anos de idade.
Quanto ao sexo, 75% acometem
o feminino.
( ) A quelite actínica é uma das
principais causas de câncer de
pele
e
do
lábio
inferior.
Clinicamente, no lábio inferior
torna-se eritematoso, ulcerado e
com bordos leucoplásicos.
Aponte abaixo a alternativa que indica
a sequência (de cima para baixo)
correta das respostas.

A) V, F, V, V, F
B) F, F, V, F, V
C) V, V, F, F, V
D) F, F, V, F, F
E) V, V, V, V, V
Questão 15) Sob o ponto de vista do
desenvolvimento facial, o peito é
insubstituível, porque a amamentação
natural requer um extremo esforço
muscular por parte do bebê para
extrair o seu alimento, estimulando o
crescimento dos ossos da face. Diante
do exposto, podemos listar os
benefícios da amamentação natural,
EXCETO:
A) correto padrão de respiração;
B) correto posicionamento da língua
sobre
as
arcadas
dentárias,
estimulando o vedamento labial,
crescimento das arcadas e a
posição correta dos dentes sobre a
arcada;
C) obtenção de um adequado tônus
muscular orofacial, crescimento das
funções de mastigação, deglutição
e fonação;
D) perfeita
estimulação
sensóriomotora oral dos órgãos fonoarticulatórios, propiciando o bom
desenvolvimento da fala.
E) a mandíbula se posiciona mais
posteriormente, e alguns músculos
mastigatórios como o milo-hioideo
(retrusão), temporal (protrusão) e
o pterigoideo lateral (deglutição),
iniciam a sua maturação e
reposicionamento.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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Questão 16) Em relação à medicação
sistêmica
administrada
em
odontologia, é correto afirmar que
A) as
penicilinas
naturais
são
associadas a sais diversos, como a
procaína, a benzatina, o sódio e o
potássio. Sua forma mais conhecida
é a penicilina V – benzatina, tendo
seu uso restrito às infecções por
estreptocos.
B) o
grupo
das
penicilinas
semissintéticas pode ser dividido
em: produtos de pequeno espectro
(como
a
ampicilina
e
a
amoxacilina), e as de grande
espectro (como a oxacilina e a
dicloxacilina).
C) entre
os
anti-inflamatórios
derivados arilcanoicos, destacamos
o diclofenaco, que é muito usado no
bloqueio da inflamação, e existente
sob a forma de diclofenaco sódico
(Voltaren) e o diclofenaco potássico
(Cataflan).
D) o efeito analgésico do paracetamol
(acetaminofeno) se faz efetivo nas
dores de pequena e média
intensidade, como inibidor de
prostaglandinas, conferindo um
efeito bastante significativo nas
dores de origem inflamatória,
podendo
ser
utilizado
como
medicação coadjuvante no pósoperatório imediato.
E) entre os derivados da pirazolona
com efeito analgésico, a dipirona é,
sem dúvida, o fármaco mais
conhecido. Exerce discreto efeito
sobre
as
dores
de
baixa
intensidade. Em doses elevadas
pode provocar anemia hemolítica;
em intoxicações leves pode ocorrer

meta-hemoglobinemia,
que
provoca
anemia
funcional,
caracterizada por cianose, podendo
provocar ainda lesões hepáticas.
Questão 17) Sobre o uso do flúor,
podemos afirmar que

A) a incorporação do flúor no esmalte
por via sistêmica tem valor
primário
na
proteção
ao
aparecimento de lesões de cárie,
pois dificulta a desmineralização
(nos períodos de pH crítico de
esmalte abaixo de 5,5) e ativa a
remineralização (pH acima de
5,5), além de inibir os microorganismos cariogênicos.
B) considerando-se o uso racional do
flúor, é importante que o paciente
mantenha um regime de baixa
frequência e alta concentração na
cavidade bucal.
C) o flúor por si só consegue o
controle da doença, mesmo no
caso de o paciente apresentar alta
atividade de cárie.
D) a utilização do flúor antes de
dormir resulta numa retenção
mais
prolongada
deste
que
qualquer aplicação diária, sendo a
retenção no meio oral após
bochechos maior do que após o
uso de dentifrícios fluoretados.
E) a aplicação tópica de flúor pelo
profissional foi considerada uma
das grandes responsáveis pela
diminuição da prevalência de
cárie, nos países industrializados.
CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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Questão 18) Índice de doença
periodontal que apresenta como
indicadores: a presença ou ausência
de sangramento à sondagem, cálculo
supra ou subgengival, divisão de
bolsas periodontais em rasas (4 a
5mm) e profundas (6mm ou mais).
Trata-se de índice
A) gengival (Löe & Silness).
B) de alterações gengivais (AG).
C) de
higiene
oral
(Greene
&
Vermilion).
D) de perda de inserção periodontal
(PIP).
E) periodontal comunitário (CPI).
Questão 19) A adequação do meio
bucal consiste numa sequência de
procedimentos, visando diminuir o
número
de
micro-organismos
cariogênicos na boca, para posterior
tratamento restaurador. NÃO se
inclui entre os procedimentos dessa
natureza:
A) remoção de nichos retentivos
através da adequação bucal pela
escavação em massa das cavidades
e preenchimento com material
provisório, idealmente com cimento
de ionômero de vidro em pacientes
de alto risco em função da liberação
do flúor.
B) remoção
de
excessos
das
restaurações.
C) extração de raízes.
D) preparo
periodontal
inicial
(raspagem e curetagem).
E) selamento
de
cicatrículas
e
fissuras.

Questão 20) O cirurgião-dentista
deve estar ciente de que uma
intervenção cruenta em paciente
portador de distúrbios de coagulação
deve ser analisada com cuidado para,
a partir dessa análise, fazer um
planejamento visando à correta
intervenção
ou
mesmo
à
contraindicação. Com relação a tais
distúrbios, podemos afirmar que
A) o tempo de sangramento aumenta
na deficiência de vitamina K, em
pacientes submetidos a terapêutica
anticoagulante, na ingestão crônica
de aspirina e no choque anafilático.
B) a doença de Von Villebrand
desenvolve um defeito na função
plaquetária e nos mecanismos de
coagulação,
atingindo
principalmente
mulheres.
Sua
transmissão genética pode se dar
tanto por um gene autossômico
dominante, como por um gene
autossômico recessivo.
C) a hemofilia do tipo B, também
conhecida
como
doença
de
Christmas,
caracterizada
pela
deficiência do fator IX, tem sua
herança ligada ao cromossoma X.
D) distúrbios da coagulação sanguínea
ou coagulopatias são processos
causados pela deficiência de fatores
de
coagulação
exclusivamente
congênitos e trazem preocupação
ao clínico, principalmente nos casos
cirúrgicos.
E) hemofilia A caracteriza-se pela
deficiência do fator I, sendo a sua
manifestação clínica assintomática
e
leve.
Hereditária,
e
por
transmissão recessiva ligada ao
sexo.
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Questão 21) A portaria nº 2.488, de
21 de outubro de 2011, aprovou a
Política Nacional de Atenção Básica.
Assinale as atribuições respectivas
com (C) para cirurgião-dentista, (T)
para THD (técnico em higiene dental)
e (A) para ACD (atendente de
consultório dentário).
()

Participar na realização de
levantamentos
e
estudos
epidemiológicos,
exceto
na
categoria de examinador.

()

Preparar o paciente
atendimento.

()

Realizar a atenção à saúde em
saúde bucal (promoção e
proteção da saúde, prevenção
de
agravos,
diagnóstico,
tratamento, acompanhamento,
reabilitação e manutenção da
saúde) individual e coletiva a
todas as famílias, a indivíduos e
a grupos específicos, de acordo
com planejamento da equipe,
com resolubilidade.

para

o

()

Realizar isolamento absoluto.

()

Executar limpeza, assepsia,
desinfecção e esterilização do
instrumental,
equipamentos
odontológicos e do ambiente de
trabalho.

()

Proceder à limpeza e à
antissepsia
do
campo
operatório, antes e após atos
cirúrgicos,
inclusive
em
ambientes hospitalares.

Aponte abaixo a alternativa que
indica a sequência correta das
respostas.

A) A, T, A, A, T, C
B) T, A, C, T, A, T
C) C, A, C, C, A, T
D) A, A, T, C, T, C
E) A, C, C, T, A, A

Questão 22) De acordo com
RDC/ANVISA
nº
306/04
e
a
Resolução CONAMA nº 358/05, são
definidos como geradores de RSS
(resíduos de serviço de saúde) todos
os serviços relacionados com o
atendimento à saúde humana ou
animal. Os RSS são divididos em 5
grupos. Relacione-os.
I)

Grupo A

( )

II)

Grupo B

( )

III) Grupo C

( )

IV)

Grupo D

( )

V)

Grupo E

( )

Resíduos
radioativos
Resíduos
perfurocortantes
Resíduos
potencialmente
infectantes
Resíduos
comuns
equiparados aos
resíduos
domiciliares
Resíduos
químicos

Aponte a seguir a sequência (de cima
para baixo) correta das respostas.
A) V, I, II, IV, III
B) I, II, III, IV, V
C) III, V, I, IV, II
D) II, III, I, IV, V
E) I, III, II, V, IV

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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Questão 23) Paciente jovem de 17
anos, com cárie profunda no
elemento 21, classe IV, sem
sintomatologia. Na remoção dessa
cárie ocorre a exposição pulpar. Qual
o protocolo a seguir?
A) Anestesia, isolamento absoluto,
remoção da dentina cariada,
ampliação
do
orifício
de
exposição, curetagem da polpa
exposta, lavagem abundante com
soro
fisiológico,
hemostasia
espontânea
e
secagem
da
cavidade com bolinha de algodão
esterilizada, aplicação de solução
de corticosteroide-antibiótico por
10 a 15 minutos, aplicação de
hidróxido de cálcio puro próanálise, aplicação de cimento de
hidróxido de cálcio, colocação de
restauração
provisória
ou
restauração imediata.
B) Anestesia, remoção de dentina
cariada, lavagem abundante do
local,
isolamento
absoluto,
secagem com o ar da seringa
tríplice, aplicação de hidróxido de
cálcio puro pró-análise, aplicação
de cimento de hidróxido de cálcio,
aplicação de cimento de ionômero
de vidro e restauração.
C) Anestesia, isolamento absoluto,
remoção de dentina cariada,
lavagem do local com soro
fisiológico, secagem com bolinha
de algodão esterilizada, aplicação
de hidróxido de cálcio puro próanálise, aplicação de cimento de
hidróxido de cálcio, aplicação de

pasta seca de óxido de zinco e
eugenol, restauração.
D) Anestesia, remoção de dentina
cariada,
curetagem
pulpar,
isolamento absoluto, lavagem
com soro fisiológico, secagem
com
bolinha
de
algodão
esterilizada, aplicação de solução
de corticosteroide-antibiótico por
10 a 15 minutos, aplicação de
cimento de hidróxido de cálcio e
restauração.
E) Anestesia, isolamento absoluto,
remoção de dentina cariada,
lavagem abundante do local com
soro
fisiológico,
hemostasia
espontânea e secagem com
bolinha de algodão esterilizada,
aplicação de hidróxido de cálcio
puro pró-análise, aplicação de
cimento de hidróxido de cálcio,
aplicação de pasta seca de óxido
de zinco e eugenol, colocação de
restauração
provisória
ou
restauração definitiva.
Questão
24)
Os
processos
patológicos
básicos
aparecem,
clinicamente, por variadas alterações
morfológicas, na pele ou mucosa
oral, e são denominadas lesões
fundamentais
ou
elementares.
Síndrome
de
Peutz-Jeghers,
leucoedema, doença de Addison são
exemplos de
A) úlcera ou ulceração.
B) pápula.
C) erosão.
D) mancha ou mácula.
E) vesícula e bolha.
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Questão 25) A aplicação tópica de
flúor (ATF) visa à prevenção e controle
da cárie, através da utilização de
produtos fluoretados (soluções para
bochechos, gel-fluoretado e verniz
fluoretado), em ações coletivas. Para
instituir a ATF, recomenda-se levar em
consideração
a
situação
epidemiológica de diferentes grupos
populacionais do local onde a ação
será realizada. A utilização de ATF com
abrangência universal é recomendada
para populações nas quais se constate
uma ou mais das seguintes situações,
EXCETO:
A) exposição à água de abastecimento
sem flúor;
B) exposição à água de abastecimento
contendo
naturalmente
baixos
teores de flúor (até 0,54ppm F);
C) exposição a flúor na água há menos
de 5 anos;
D) CPO-D menor que 3 aos 12 anos de
idade;
E) menos de 30% dos indivíduos do
grupo são livres de cárie aos 12
anos de idade.

Questão 26) Os indicadores de
cárie dentária mais utilizados são o
CPO-D, CPO-S e ceo. Assinale a
alternativa correta.
A) O índice CPO-D foi proposto por
Gluebbel e representa a média do
número
total
de
dentes
permanentes cariados, perdidos e
obturados
em
um
grupo
populacional.
B) O índice ceo é um índice proposto
por Klein & Palmer, numa
adaptação do índice CPO-D para a

dentição decídua. Representa a
média
de
dentes
decíduos
cariados
(c),
com
extração
indicada (e) e obturados (o) por
criança. Este índice não considera
o componente extraído, tendo em
vista que os dentes decíduos
sofrem processo de esfoliação
natural, que não tem nenhuma
relação com a doença cárie. O
número máximo ceo por criança
é, portanto, 20.
C) O índice CPO-S é uma adaptação
do conceito CPO à unidade
dentária hígida e selada e, por
isso, acrescenta-se a letra “S” no
nome do índice. Foi proposto por
Klein, Palmer & Knutson e
representa o número médio de
dentes selados por indivíduo.
D) Os índices CPO-D, ceo-d, CPO-S e
ceo-s
medem
apenas
a
prevalência e não a severidade do
ataque de cárie dentária.
E) Os índices CPO e ceo podem ser
obtidos para cada indivíduo por
meio de exame odontológico e
soma dos componentes relativos
aos dentes cariados, extraídos e
restaurados. Se o indivíduo não
tiver nenhum
dente nessas
condições, diz-se que seu CPO
e/ou ceo equivale a zero.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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Questão 27) A lavagem das mãos é
uma das principais medidas para o
controle da infecção cruzada no
consultório e deve ser realizada antes
e após o contato com o paciente,
instrumental e artigos contaminados.
Assinale a alternativa INCORRETA.
A) A técnica básica de lavagem das
mãos é realizada com o emprego de
sabão medicado, na forma líquida,
e visa reduzir os micro-organismos
transitórios e alguns residentes,
como
também
células
descamativas, pelos, sujidade e
oleosidade.
B) A correta lavagem das mãos
remove
boa
parte
da
sua
microflora, que é composta de dois
tipos: flora transitória, adquirida
através do contato com objetos
contaminados, e flora residente,
colonizada na pele, aderida aos
folículos, nas ranhuras da pele e
embaixo das unhas.
C) O uso de sabão ou sabonete em
barra (sólido) não é aconselhado,
pois eles se transformam em fonte
de infecção cruzada por propiciar o
crescimento de micro-organismos.
A Resolução 73/91 da SESA-Paraná
proíbe o uso de sabonete ou sabão
em barra para a lavagem das mãos
entre pacientes.
D) O uso de álcool-gel para fricção das
mãos deve ser escolhido sempre
que houver umidade ou sujidade
visível nas mãos, substituindo o uso
de água e sabão para a retirada de
resíduos.
E) Ao término das atividades clínicas
do dia, usar (nas mãos) um creme
hidratante à base de ureia a 10%

para evitar o ressecamento da pele
e rachaduras. Estes danos à pele
possibilitam a adesão de microorganismos e dificultam a sua
remoção na lavagem.
Questão
28)
Em
relação
a
restaurações de amálgama de prata,
considere as proposições abaixo.
I. A confecção de canaletas, sulcos
e/ou caixas na estrutura dental
remanescente
não
confere
retenção e resistência para a
restauração com amálgama.
II. Na técnica de amalgapin devem ser
planejados dois orifícios para cada
cúspide ou rebordo perdido.
III. As restaurações de amálgama de
prata sofrem um processo de
corrosão no meio bucal, que pode
ser
em
maior
ou
menor
intensidade,
dependendo
do
conteúdo de cobre presente na liga
para amálgama.
IV. O amálgama de prata apresenta
uma
baixa
resistência
à
compressão, não suportando altas
cargas mastigatórias e, por ser um
material de alta resiliência, grande
parte dos esforços mastigatórios
são transmitidos diretamente à
estrutura dental, podendo ocorrer
fraturas, caso esta se apresente
debilitada.
Identifique a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e II estão incorretas.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
Apenas IV está incorreta.
I e III estão corretas.
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Questão
29)
procedimento
armazenamento
esterilizados:

É
considerado
correto
no
dos
artigos

A) estocar os artigos esterilizados em
local fresco e arejado.
B) revisar anualmente a validade da
esterilidade / data limite para o uso,
expressa nas embalagens.
C) desde que bem acondicionados, os
pacotes com materiais esterilizados
podem até ser molhados, cair no chão,
ser fixados por elásticos e manuseados
com luvas contaminadas que o seu
conteúdo permanece estéril.
D) armazenar os pacotes esterilizados no
armário da pia, sob a cuba.
E) manusear os pacotes esterilizados o
mínimo possível e com muito cuidado,
pois a manutenção da esterilidade é
evento dependente.

Questão 30) As diretrizes da Política
Nacional de Saúde Bucal, com o objetivo
de superar o modelo biomédico,
propõem duas formas de inserção
transversal de saúde bucal nos
diferentes programas de saúde: 1) por
linhas de cuidado; e, 2) por condição de
vida. Nesse sentido, ações de saúde
bucal também estarão incluídas nos
documentos específicos, definindo as
políticas
para
a
intervenção
governamental, segundo as linhas de
cuidado ou condição de vida. NÃO
atende a essas orientações o que está
na alternativa:
A) Grupo de 0 a 5 anos: desenvolver
atividades em grupo de pais e/ou
responsáveis,
para
informações,
identificação e encaminhamento das
crianças de alto risco ou com
necessidades para atenção individual.

B) Grupo de crianças e adolescentes (6 a
18 anos): organizar o ingresso destes
pacientes aproveitando campanhas de
vacinação,
consultas
clínicas
e
atividades sociais, identificando e
encaminhando os de maior risco para
atenção curativa individual.
Este
grupo etário apresenta dificuldades no
acesso às unidades de saúde em
horários convencionais, o que conduz
a um agravamento dos problemas
existentes,
transformando-os
em
urgência e consequentes perdas
dentárias.
C) Grupo de gestantes: ações educativopreventivas com gestantes qualificam
sua saúde e tornam-se fundamentais
para introduzir bons hábitos desde o
início da vida da criança. Devem-se
realizar ações coletivas e garantir o
atendimento individual.
D) Grupo de adultos: os adultos, em
especial os trabalhadores, pouco
procuram as unidades de saúde;
geralmente o fazem apenas em
situações de emergência, devido ao
seu horário de trabalho. Sugere-se
disponibilizar horários compatíveis às
necessidades de atenção a este grupo.
Integrar a atenção odontológica aos
programas de saúde do trabalhador e
segurança do trabalho, viabilizando a
detecção dos riscos específicos.
E) Grupo de idosos: ao planejar ações
para este grupo, devem-se levar em
conta as disposições legais contidas no
Estatuto do Idoso; pode-se garantirlhes o acesso formando grupos para
atividades educativas e preventivas, e
garantir o atendimento clínico com
agendamento de horários e dias
específicos,
evitando
filas
e
burocracias.

