Distrito Estadual de Fernando de Noronha
Processo Seletivo Simplificado 2006
Cargo: Cirurgião Dentista

Tipo 1 – Cor: Branca

COMPONENTE 1

     

    

Garantir ao usuário um conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema constitui-se em um dos princípios do
SUS, de acordo com a Lei Federal 8080/1990, nomeado como:
A)
B)
C)
D)

universalidade.
igualdade.
integralidade.
descentralização político-administrativa, com direção única
em cada esfera de governo.
E) regionalização e hierarquização da rede de serviços de
saúde.



Ainda segundo a Norma Operacional da Assistência à Saúde
01/2002 a base territorial de planejamento da atenção à saúde,
definida pela secretaria estadual de saúde, considerando as
características demográficas, socioeconômicas, geográficas,
sanitárias, epidemiológicas e oferta de serviços, entre outras,
corresponde ao conceito de:
A)
B)
C)
D)
E)

município – pólo.
região de saúde.
módulo assistencial de saúde.
unidade territorial de qualificação na assistência à saúde.
município – sede.

    

     
De acordo com a Lei Federal 8080/1990, pode-se afirmar a
respeito da participação da iniciativa privada na assistência à
saúde que:
A) é permitida, desde que não haja no município uma oferta de
serviços públicos de saúde capaz de atender
quantitativamente a toda a população .
B) para firmarem contrato ou convênio com o SUS , os
prestadores privados não têm nenhuma preferência
decorrente de se constituírem entidades lucrativas ou
filantrópicas.
C) os serviços privados contratados pelo SUS não se acham
sujeitos às normas técnicas e administrativas e aos
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS.
D) a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais
estrangeiros na assistência à saúde é autorizada apenas para
aquelas que têm sua sede em países do Mercosul.
E) aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades
ou serviços privados contratados é vedado exercer cargo de
chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde SUS.

     
De acordo com a Norma Operacional da Assistência à Saúde
01/2002, constitui-se responsabilidade dos municípios em
Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada:
A) elaborar o Plano Municipal de Saúde e o Relatório de
Gestão.
B) gerenciar todas as unidades ambulatoriais públicas
existentes em seu território.
C) organizar toda a rede de atenção básica à exceção dos
prestadores privados.
D) manter o controle das doenças desde que enquadradas
como transmissíveis.
E) desenvolver ações de saúde bucal quando o Gestor
Estadual não puder assumi-las.

Considere as seguintes afirmações sobre os pressupostos da
reorientação do modelo de atenção em saúde bucal:
1.

Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por meio
de indicadores adequados.
Garantir uma rede de atenção básica articulada com toda a
rede de serviços e como parte indissociável dessa.
Incorporar a Saúde da Família como uma importante
estratégia na reorganização da atenção básica.
Estabelecer
política de financiamento para o
desenvolvimento de ações visando à reorientação do
modelo de atenção.

2.
3.
4.

A)
B)
C)
D)
E)

Todas as afirmativas estão corretas.
Apenas as afirmativas 1 e 3, estão corretas.
Apenas as afirmativas 2 e 4, estão corretas.
Apenas as afirmativas 2 e 3, estão corretas.
Todas as afirmativas estão incorretas.

     
Os princípios norteadores das ações na perspectiva do cuidado
em saúde bucal, além da universalidade, integralidade e
eqüidade, são:
A) Gestão
Participativa;
Ética;
Acesso;
Vínculo;
Responsabilidade Profissional.
B) Gestão Participativa; Ética; Acesso; Acolhimento;
Responsabilidade Profissional.
C) Gestão Participativa; Ética; Acesso; Acolhimento; Vínculo;
Responsabilidade Profissional.
D) Ética; Acesso; Acolhimento; Vínculo; Pesquisa científica;
Responsabilidade Profissional.
E) Gestão Participativa; Saúde da Família; Acesso;
Acolhimento; Vínculo; Responsabilidade Profissional.
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A adequação do processo de trabalho ao modelo de atenção em
saúde bucal requer Ampliação e Qualificação da Assistência,
que consiste na organização deste processo de forma a garantir
procedimentos mais complexos e conclusivos. Quanto às
sugestões para esta organização é correto o que se afirma
APENAS em:

No grupo de gestantes, da ação de Ampliação do acesso, além
das ações coletivas e do atendimento individual, a gestante, ao
iniciar o pré-natal, deve ser encaminhada para uma consulta
odontológica, respeitando-se à vontade da gestante, que inclua:

1.

2.

A atuação da equipe de saúde bucal (ESB) deve se limitar
exclusivamente ao campo biológico ou ao trabalho técnicoodontológico.
Maximizar a hora-clínica do CD para otimizar a
assistência.
Garantir o atendimento de urgência na atenção básica e
cuidados a esses casos em outras unidades de saúde.
Adequar a disponibilidade de recursos humanos de acordo
com o fluxo de demanda de realidade local.

2.
3.
4.
A)
B)
C)
D)
E)

1, 3 e 4.
1 e 3.
2 e 3.
2, 3 e 4.
1, 2 e 4.

1.

Orientação sobre possibilidade de atendimento durante a
gestação.
Diagnóstico de lesões de cárie; de gengivite ou doença
periodontal crônica e necessidade de tratamento.
Exame de tecidos moles e identificação de risco à saúde
bucal.
Orientações sobre hábitos alimentares (ingestão de
açúcares) e higiene bucal.

3.
4.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

apenas 1 e 2.
apenas 2, 3 e 4.
apenas 1, 2 e 3.
apenas 1, 2 e 4.
1, 2, 3 e 4.
COMPONENTE 2

    



    

As ações da Atenção Básica de Saúde Bucal incluem, além das
ações de Promoção e Proteção de Saúde, e de Recuperação, as
ações de:
A)
B)
C)
D)

Proteção e controle do câncer bucal.
Ampliação do acesso.
Reabilitação
Implantação de Centros de Referência de Especialidades
Odontológicas.
E) Educação em saúde.

A inserção caudal do músculo temporal se faz na:
A)
B)
C)
D)
E)

face externa da apófise coronóide.
face interna do côndilo mandibular.
face superior do temporal.
face externa do maxilar superior
no rebordo alveolar.

     
Os planos constitutivos da região geniana são:

     
As ações de Promoção e Proteção de Saúde Bucal são:
A) Fluoretação das águas; Educação em Saúde; Higiene Bucal
Supervisionada e Aplicação Tópica de Flúor.
B) Fluoretação das águas; Educação em Saúde; Higiene Bucal
Supervisionada; Aplicação Tópica de Flúor e Prevenção e
controle do câncer bucal.
C) Fluoretação das águas; Educação em Saúde; Higiene Bucal
Supervisionada e Prevenção e controle do câncer bucal.
D) Fluoretação das águas; Educação em Saúde; Higiene Bucal
Supervisionada e Ampliação do acesso.
E) Fluoretação das águas; Educação em Saúde; Aplicação
Tópica de Flúor; Ampliação do acesso e Prevenção e
controle do câncer bucal.

A) Pele; Tecido Celular Subcutâneo; Camada Muscular e
Plano Esquelético.
B) Pele; Camada Muscular; Camada Glandular e Plano
Esquelético.
C) Pele; Tecido Celular Subcutâneo; Camada Muscular;
Camada Glandular e Plano Esquelético.
D) Pele; Tecido Celular Subcutâneo; Camada Muscular;
Camada Mucosa e Plano Esquelético.
E) Pele; Tecido Celular Subcutâneo; Camada Muscular;
Camada Glandular; Camada Mucosa; Plano Esquelético.
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A importância da degermação pré-operatória das mãos e
antebraços da equipe cirúrgica já está bem estabelecida.
Assinale a alternativa incorreta:

Existem várias técnicas anestésicas para bloqueio regional dos
ramos alveolar inferior, lingual e bucal. Qual das técnicas
abaixo é uma técnica INTRA-BUCAL?

A) Seus propósitos são a remoção de bactérias, gordura e
outros elementos da pele.
B) Ação residual que previna o crescimento bacteriano
durante o ato operatório.
C) Classicamente é realizada com o uso de escova e sabão,
numa ação de descamação e lavagem mecânica.
D) Para aumentar o rendimento do processo não está
comprovado o valor do emprego de soluções anti-sépticas
como os iodóforos, clorexidine e hexaclorofeno.
E) A iodopovidona (PVP-I) é um germicida efetivo contra
bactérias Gram-negativas, Gram-positivas, fungos e
protozoários.

A)
B)
C)
D)
E)

     
Existem muitos métodos capazes de induzir a anestesia local.
Todavia, apenas os métodos ou substâncias que induzem um
estado transitório e completamente reversível de anestesia são
utilizados na prática clínica. Qual dos métodos abaixo é
utilizado na prática clínica da anestesia local?
A)
B)
C)
D)
E)

Hipotermia.
Anoxia.
Irritantes químicos.
Agentes neurolíticos.
Agentes químicos.

Como e onde os anestésicos locais alteram os processos de
geração e transmissão do impulso nervoso?

2.
3.
4.

Alterando o potencial de repouso básico da membrana
nervosa.
Alterando o potencial limiar (nível de ativação).
Diminuindo a velocidade de despolarização.
Prolongando a velocidade de repolarização.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

apenas 1 e 2.
apenas 2, 3 e 4.
apenas 1, 2 e 3.
apenas 1, 2 e 4.
1, 2, 3 e 4.

     
Sobre a endocardite bacteriana está correto afirmar que:
A) é uma infecção tipicamente causada por estafilococos, que
inicialmente limita-se à superfície das valvas cardíacas.
B) como conseqüência da infecção, poderá ocorrer
comprometimento do estado geral, agravo do dano valvar,
embolia séptica e morte.
C) são mais vulneráveis à infecção, em ordem crescente de
risco, as próteses valvares, as valvulopatias reumáticas e as
valvas cardíacas.
D) seu diagnóstico é difícil, pois geralmente o paciente não
apresenta sintomas e os achados clínicos são discretos.
E) a bacteremia transitória independe do contato do sangue
com a mucosa bucal contaminada por bactérias durante o
procedimento odontológico.

     

    

1.

Gow-Gates.
Thoma.
Finochietto.
Peackcht & Shloesser.
Katorowicz & Gadd.

Paciente tem queixa de dor e ardência na língua. Clinicamente
observa-se a língua com coloração avermelhada e atrofia das
papilas. Nota-se também a presença de fissuras e rachaduras
nos lábios, mais acentuadas nos cantos da boca.
GERALMENTE, este quadro caracteriza manifestações bucais
associadas à deficiência de vitamina:
A)
B)
C)
D)
E)

A
B
C
D
K

     
Num paciente traumatizado de face que já tenha feito a vacina
tríplice, a profilaxia tetânica será feita por:
A)
B)
C)
D)
E)

Soro antitetânico.
Anatoxina tetânica.
Antipiogênico.
Antitérmico.
Anticonvulsivante.
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Paciente do sexo masculino, 14 anos de idade, apresenta
clinicamente ausência do dente 43. O exame radiográfico
periapical demonstra impactação do dente por massa radiopaca
de forma irregular, com cerca de 10mm de extensão, circundada
por uma estreita faixa radiolúcida, com margem bem delineada
e cortical delgada. O conteúdo radiopaco é homogêneo. O
diagnóstico provável é:

Medicamento usado no tratamento da anafilaxia:
A)
B)
C)
D)
E)

Antiflogístico.
Analgésico.
Anti-histamínico.
Revulsivo.
Antibiótico.

A)
B)
C)
D)
E)

    
O que significa AMBU?
A)
B)
C)
D)
E)

Sigla do inglês: Airways Mask Bag Urgency.
Medicação para parada respiratória.
Cateter para infusão de medicação de emergência.
Aparelho de monitorização cardíaca.
Respirador utilizado em UTI.

    
Paciente relata perda da sensibilidade na metade direita do lábio
inferior. Identifique a provável causa:

    
Paciente do sexo masculino, 40 anos de idade, apresenta lesão
assintomática localizada junto à linha de mordida da mucosa
jugal. A lesão apresenta-se como um nódulo firme, com base
séssil, medindo cerca de 10 mm de diâmetro e superfície lisa
com coloração semelhante à mucosa normal circunjacente. O
exame microscópico da lesão, após a biópsia, mostra uma
massa não encapsulada de tecido conjuntivo denso e
colagenizado, revestido por um epitélio escamoso estratificado.
O diagnóstico é:
A)
B)
C)
D)
E)

osteoma central.
odontoma complexo.
dente supranumerário.
odontoma composto.
osteoma periférico.

lipoma.
fibroma.
mixoma.
mucocele.
granuloma piogênico.

A) Traumatismo do lábio durante queda acidental.
B) Seccionamento do nervo lingual durante a extração do
dente 48.
C) Seccionamento do nervo alveolar inferior durante a
extração do dente 48.
D) Traumatismo do nervo alveolar inferior durante preparo
protético para a coroa total do dente 47.
E) Traumatismo do nervo masseterino durante manobras
cirúrgicas de afastamento do lábio.

     
Após extração pela via alveolar do dente 45, é observada
hemorragia capilar. Sabendo-se que a sutura foi corretamente
executada, o primeiro e mais imediato método hemostático a
ser empregado deve ser a:

    
A biópsia é a remoção controlada e deliberada de tecido de um
organismo vivo com a finalidade de exame microscópico. São
suas indicações, exceto quando:
A) a avaliação clínica de uma lesão não apoiar um diagnóstico
definitivo.
B) os achados clínicos sugerirem, mesmo que remotamente,
uma hipótese de neoplasia maligna.
C) não houver o desaparecimento da lesão, após a remoção da
causa.
D) o curso clínico de uma lesão diagnosticada for incoerente
com o diagnóstico inicial.
E) for conseguido um diagnóstico clínico definitivo de uma
alteração inconseqüente.

A)
B)
C)
D)
E)

administração por via oral de vitamina K.
administração intravenosa de vitamina K.
compressão do foco hemorrágico com gaze.
transfusão de plasma sangüíneo.
introdução de cera óssea no alvéolo.

     
Na extração do 3o molar não erupcionado, o retalho
mucoperiostal deve ter:
A)
B)
C)
D)
E)

O traçado incisional oblíquo aos tecidos vizinhos.
A base menor que sua porção terminal.
A sutura com nós sobre a linha de incisão.
A sutura iniciada da parte móvel para a parte fixa.
A aproximação frouxa das bordas para evitar necrose.
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Quais das seguintes afirmativas a respeito das fraturas de
mandíbula é correta?

Nos transtornos da ATM, a condilectomia tem indicação
quando existe(m):

A) O uso da fixação interna rígida sempre evita o alargamento
facial, que pode ocorrer nas fraturas de sínfise associada à
fratura bilateral de côndilo mandibular.
B) O uso de fixação interna rígida no tratamento das fraturas
em mandíbulas atróficas, necessita de grande resistência na
fixação, mesmo em pacientes com musculatura pobre e
força muscular aparentemente reduzida.
C) A fixação interna rígida do tipo load sharing é capaz de
suportar toda ou quase toda carga funcional até que ocorra
a reparação óssea.
D) O deslocamento medial nas fraturas condilares ocorre pela
ação do músculo pterigóideo medial.
E) As fraturas cominutivas quando tratadas por meio fixação
interna rígida, necessita de sistema compressivo, para
estabilizar adequadamente os fragmentos ósseos.

A)
B)
C)
D)
E)

estalos.
miosites.
capsulite.
anquilose.
artrite reumatoide.

     
As fraturas mandibulares podem ser classificadas quanto ao
comprometimento ósseo, quanto à presença de dentes nos
fragmentos ósseos, quanto ao número de traços, quanto à
localização e quanto à perda de substância óssea. Em relação ao
comprometimento ósseo as fraturas podem ou não envolver o
chamado eixo fisiológico mandibular e é correto afirmar que:
1.
2.
3.
4.

as fraturas do côndilo mandibular, do ramo, do ângulo, do
corpo e da sínfise que comprometem o eixo fisiológico são
chamadas de fraturas totais.
as fraturas do côndilo mandibular, do ramo, do ângulo, do
corpo e da sínfise que não comprometem o eixo fisiológico
são chamadas de fraturas parciais.
as fraturas do processo alveolar, da coronóide e da borda
basilar que comprometem o eixo fisiológico são chamadas
de fraturas totais.
as fraturas do processo alveolar, da coronóide e da borda
basilar que não comprometem o eixo fisiológico são
chamadas de fraturas parciais.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

apenas 1 e 2.
apenas 2, 3 e 4.
apenas 1, 2 e 3.
apenas 1, 2 e 4.
apenas 1 e 4.
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