ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

PROCESSO SELETIVO
PROVA PARA CARGO DE:

ODONTÓLOGO-PSB
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE
* Neste Caderno de Questões, você encontra:
- 14 questões ESPECÍFICAS
- 06 questões de PORTUGUÊS
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de
Respostas com o Fiscal de Sala.
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação
do candidato.
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de equipamentos eletrônicos.
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.
* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é
obrigatória.
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 10/01/2010, no final da tarde.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Processo
Seletivo nº 001/2009 da PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO de 26/11/2010.
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a
mesma.
BOA PROVA!!

Data: 10 de Janeiro de 2010.

PARTE I - ODONTÓLOGO
01 - O conhecimento das lesões fundamentais é
importantíssimo para a Estomatologia e encaminhamentos
do cirurgião-dentista clínico geral. Neste sentido, a perda
tecidual do epitélio sem atingir tecido conjuntivo adjacente
pode ser corretamente diagnosticada como:
A) Erosão.
B) Ulceração.
C) Atrofia.
D) Equimose.
E) Placa.
02 - A uma linha branca de queratinização friccional,
localizada na mucosa jugal paralela à linha de oclusão,
relacionada a áreas dentadas e que possui extensão
variável e não removível, denomina-se:
A) Leucoedema.
B) Nevo Branco Esponjoso.
C) Leucoplasia.
D) Liquem Plano.
E) Linha Alba.
03 - Medicamento com boa penetração óssea, importante
ação anaerobicida e com atividade contra microorganismos
produtores de penicilinase:
A) Clidamicina.
B) metronidazol.
C) Tetraciclina.
D) Eritromicina.
E) Todas as alternativas estão corretas.
04 - A quimioprofilaxia antimicrobiana não deve ser
encarada como medida capaz de impedir qualquer
processo infeccioso posterior a procedimento inavasivo.
Suas indicações devem ser precisas. Considerando
condições de risco do paciente para o desenvolvimento de
endocardite infecciosa, existe alto risco no caso de:
A) Doença isquêmica cardíaca.
B) Prótese valvular cardíaca.
C) Hipertensão arterial sistêmica.
D) Infarto agudo do miocárdio.
E) Angina do peito.
05 - Em relação às características clínicas da gengivite,
considera-se como condição dolorosa que surge
repentinamente e de curta duração:
A) A Gengivite subaguada.
B) A Gengivite recorrente.
C) A Gengivite aguda.
D) A Gengivite crônica.
E) A Gengivite difusa.

06 - A maioria dos pacientes que apresentam formas
comumente encontradas de periodontite crônica de adulto
geralmente responde bem as terapias convencionais
(raspagem não cirúrgica e cirúrgica, seguidas de
manutenção adequada em longo prazo). Contudo alguns
pacientes com tipos incomuns e menos freqüentes de
periodontites não respondem a estas abordagens
convencionais. As principais formas atípicas de
periodontite são:
A) Refratária e de Progressão rápida.
B) Refratária e Ulcerativa necrosante.
C) Ulcerativa necrosante e Juvenil.
D) Ulcerativa necrosante e de Progressão rápida
E) Todas as alternativas estão corretas.
07 - A prescrição de drogas para gestantes deve ser
cuidadosamente observada. Neste sentido, o antibiótico a
ser evitado por causar imaturidade renal, deficiência
enzimática e sérios problemas hematológicos é:
A) Eritromicina.
B) Amoxicilina.
C) Clorafenicol.
D) Penicilina V.
E) Rifamicina.
08 - Considerando um paciente diabético em uso de
insulina e a terapia farmacológica em Odontologia, é
indispensável saber que alguns medicamentos podem
sinergir com a insulina, provocando choque hipoglicêmico.
Este medicamento é:
A) Paracetamol.
B) Dipirona.
C) Diclofenaco.
D) Benzidamida.
E) Ácido acetilsalicílico.
09 - São considerados dados fundamentais para a
vigilância epidemiológica, permitindo a identificação
imediata do problema e seu enfrentamento de forma
oportuna. Correspondem aos dados sobre doença ou
agravo em si. Neste sentido estamos falando de:
A) Dados de Morbidade.
B) Dados de Mortalidade.
C) Dados Demográficos.
D) Dados Ambientais.
E) Dados Socioeconômicos.
10 - Os estudos analíticos destinam-se a explicar causas e
efeitos, testando hipóteses. Quando se referem à medição
de problemas em um determinado momento, são definidos
como:
A) Ecológicos.
B) Transversais ou de prevalência.
C) De coorte ou de incidência.
D) De coorte ou longitudinais.
E) De caso controle.

11 - Modelo que priorizou a atenção aos escolares do
sistema público de primeiro grau, introduzido na década de
50 pelo Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), com
enfoque curativo-reparador em áreas estratégicas do ponto
de vista econômico:
A) Odontologia Simplificada e Odontologia Integral.
B) Programa Inversão da Atenção.
C) Sistema de Livre Demanda.
D) Odontologia Simplificada e Sistema Incremental
Modificado.
E) Odontologia Sanitária e Sistema Incremental.
12 - A Atenção Básica considera o sujeito em sua
singularidade, na complexidade, na integralidade e na
inserção sócio-cultural e busca a promoção de sua saúde, a
prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos
ou de sofrimentos que possam comprometer suas
possibilidades de viver de modo saudável. Seus
fundamentos são:
I. Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos
resultados alcançados, como parte do processo de
planejamento e programação.
II. Desenvolver relações de vínculo e responsabilização
entre as equipes e a população adscrita garantindo a
continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do
cuidado.
III. Estimular a participação popular e o controle social.
A) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
B) Apenas o item I é verdadeiro.
C) Os Itens I, II e III são verdadeiros.
D) Apenas o item III é verdadeiro.
E) Todos os itens são falsos.
13 - A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da
Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do
Sistema Único de Saúde. Além dos princípios gerais da
Atenção Básica, a Estratégia Saúde da Família deve:
I. Desenvolver atividades de acordo com o planejamento
e a programação realizados com base no diagnóstico
situacional e tendo como foco a família e a comunidade.
II. Buscar a integração com instituições e organizações
sociais, em especial em sua área de abrangência, para o
desenvolvimento de parcerias.
III. Ser um espaço de construção de cidadania.
A) Os Itens I, II e III são verdadeiros.
B) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
C) Apenas o item I é verdadeiro.
D) Apenas o item III é verdadeiro.
E) Todos os itens são falsos.
14 - Conforme definido na Carta de Otawa em 1986, a
promoção de saúde visa:
A) Reconhecer o impacto do ambiente nas condições
de saúde.
B) Não impactar políticas públicas de outros setores
no setor saúde.
C) Não interferir nos processos decisórios, redes
sociais, planejamento e estratégias para a saúde.
D) Desestimular o desenvolvimento de habilidades
pessoais, sociais e políticas.
E) Manter o foco do trabalho clínico curativo.

PARTE II - PORTUGUÊS
As questões 15 e 16 referem-se ao texto seguinte:
A noção dos Direitos Humanos está totalmente
ligada ao contexto de cada época. Quando não havia
escrita e a fala humana ainda se estruturava com sons
guturais, primitivos, os “direitos humanos” eram
inexistentes como conceito e como prática: a luta pela
sobrevivência era bruta, dura, e favorecia os mais fortes. E
assim foi, durante séculos.
O princípio cristão do amor ao próximo, nesse
processo, representou uma revolução cultural, uma radical
novidade (o que não impediu que seu arauto terminasse
condenado à morte, e morte na cruz, a mais terrível!). Mas
a idéia mais elaborada, doutrinária, dos seres humanos
como iguais e, portanto, com os mesmos direitos, é um
resultado da luta da burguesia contra o obscurantismo dos
senhores feudais e da aristocracia absolutista. Já na
Declaração de Independência Norte-Americana, de 1776,
os seres humanos eram considerados “naturalmente iguais,
livres e independentes”. Uma novidade!
Essas idéias novas, afirmativas de direitos e de
um original entendimento do humano, foram elaboradas
teoricamente com mais detalhes pela Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa,
lançada em 26 de agosto de 1789. Em síntese, ela reafirma
que “todos os homens são iguais perante a lei” e que “a lei
deve proteger a liberdade pública e individual contra a
opressão daqueles que governam” – o que o Absolutismo
considerava impensável!
(Chico Alencar. Direitos mais humanos. Rio de Janeiro:
Garamond, p. 21, com adaptações.)
15 - Das afirmações seguintes com relação as idéias do
texto:
I – A construção dos Direitos Humanos foi lento e
decorreu da luta da burguesia contra a opressão.
II – A noção de Direitos Humanos é universal e imutável.
III – Os senhores feudais e a aristocracia elaboraram a
doutrina dos Direitos Humanos.
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Estão corretos os itens II e III.
C) Todos estão corretos.
D) Apenas o item I está correto.
E) Todos estão incorretos.
16 - Das afirmações referentes ao texto:
I – Contextualmente, a palavra “humano” (3º parágrafo) é
um substantivo.
II – A palavra “arauto” (2º parágrafo) está sendo utilizada
no texto com o sentido de “portador de mensagens”.
III – A expressão “nesse processo” (2º parágrafo) refere-se
a uma idéia implícita no parágrafo anterior.
A) Todas estão corretas.
B) Todas estão incorretas.
C) Estão corretas apenas I e II.
D) Está correta apenas a III.
E) Estão corretas apenas I e III.

17 - Marque a opção em que o fonema /Z/ é representado
pela letra X em todas as palavras.
A) e___ecutante, de___erção, apra___ível
B) resci___ão, ra___oável, ane___ação
C) e___oneração, e___orbitante, e___iguidade
D) e___igibilidade, e___tinto, cláu___ula
E) má___imo, e___clusão, pre___unção
18 - Assinale a alternativa em que o elemento grifado O é
vogal de ligação.
A) faço
B) cerebrozinho
C) opor
D) alunos
E) cartografia
19 - Nas três orações do período seguinte, os predicados
são, respectivamente:
“É possível que cheguemos cansados, mas isso
não impossibilitará a realização do encontro”.
A) nominal / verbo-nominal / verbal
B) nominal / verbal / verbal
C) verbal / verbo-nominal / nominal
D) nominal / nominal / verbal
E) verbo-nominal / verbo-nominal / verbal
20 - Marque a alternativa que preenche corretamente as
lacunas:
“Maria estava __________ irritada e, à
__________ voz, porém com __________ razões, dizia
__________ desaforos”.
A) meia – meia – bastantes – bastante
B) meio – meia – bastantes – bastantes
C) meio – meia – bastante – bastante
D) meia – meia – bastantes – bastantes
E) meia – meia – bastante – bastante

