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Português
Leia o texto que segue e responda às questões de 01 a 10:

Texto:
A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) diz que em 2012 as cidades brasileiras
geraram quase 64 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Lixo é decorrência de consumo, e consumo é termômetro de quanto
anda uma economia. De modo geral, quanto mais rica uma população, mais poder de consumo ela tem; logo, mais lixo ela produz.
Noruegueses, americanos, suíços e neozelandeses superam os 2,5 kg diários de lixo per capita. A taxa do Brasil, apesar do
enriquecimento do País, ainda é menos que a metade disso. Há dez anos, nossa geração de lixo por habitante era de 955 g. Desde
então, a população cresceu cerca de 10%, e o volume de lixo subiu 21%. Sinal do aumento do poder de consumo, graças
especialmente aos 40 milhões de pessoas que engrossaram a classe média no período. Com isso, dá para sentir o aumento do
rastro de bandejas de carne, caixas de leite e sacolas de shopping no caminho. Efeito colateral do enriquecimento.
Higiene, economia, preservação. Existem motivos para as embalagens existirem, é claro. E também existem profissionais
especializados em buscar melhorias nelas, para que sejam mais úteis e menos dispendiosas. Enquanto isso, nós seguimos
comprando e consumindo. A Associação Brasileira da Indústria do Plástico prevê que cada pessoa no Brasil consumirá 46 kg de
plástico até 2015. Um aumento que acompanha a escalada global. Em 1950, a produção mundial de plástico era de 1,5 milhões de
toneladas, coisa à toa. Atualmente, são 265 milhões de toneladas por ano.
Nos últimos anos, tem gente querendo reverter este lado menos útil e agressivo das embalagens. A maioria ainda são protótipos ou
ações temporárias, mas já mostram um caminho. A Wikipearl, uma loja de Paris, vende sorvetes e iogurtes sem nenhuma
embalagem plástica. Seus produtos vêm envoltos em uma tecnologia desenvolvida pelos criadores da empresa, que consiste em
uma película feita de partículas naturais de comida que não absorve sujeira. Uma embalagem comestível, em suma. A Natura lançou
uma linha de produtos cujas embalagens têm 70 % menos plástico. Ano passado o Bob’s embalou seus sanduíches com papel
comestível. Todo ano, designers do mundo todo são premiados por criações que reduzem o desperdício, como o sul-coreano Yeong
Keun Jeong, que inventou uma embalagem de manteiga com tampa em forma de faca. Mas são medidas pontuais. Ainda falta muito
para termos embalagens mais inteligentes e funcionais em grande escala.
(Felipe van Deursen, SUPER, dezembro de 2013, p. 74-76, adaptado)
01 Assinale a alternativa cujo título reúne as ideias contempladas no texto:
a) A geração de lixo no novo milênio.
b) Aumento populacional e lixo - tudo a ver.
c) Lixo e consumismo - uma parceria indissociável.
d) O poder de consumo e o sucesso das embalagens.
e) As embalagens plásticas inteligentes.
02 Assinale a alternativa que destaca a intenção do autor com o texto:
a) Apresentar um diagnóstico da produção de lixo mundial e da criatividade brasileira em relação à produção de embalagens.
b) Argumentar sobre a inevitabilidade do crescimento de lixo à proporção que cresce a população mundial.
c) Criticar a população de maior poder aquisitivo como grande consumidora e produtora incontrolável de lixo mundial.
d) Expor a relação entre o poder de consumo e a produção de lixo, consequência inevitável do enriquecimento da classe média n o
Brasil.
e) Julgar o mau exemplo dado pelos povos mais desenvolvidos em relação à produção de lixo por habitante.
03 Assinale a alternativa que identifica o texto como, predominantemente,
a) descritivo, em função da necessidade de elencar as características (higiene, economia e preservação) das embalagens como
resultante do enriquecimento.
b) narrativo, por apresentar fatos (lixo e consumo, por exemplo) e antever acontecimentos (produção de embalagens) relacionados a
datas.
c) argumentativo, pois disponibiliza informações (dentre elas, produção de lixo e enriquecimento da população) visando a um
posicionamento do leitor.
d) expositivo, porque os índices apresentados (percentual da produção de lixo de povos ricos e pobres) conferem credibilidade
(divulgação de dados pela Abrelpe) à informação dada.
e) dialogal, uma vez que utiliza expressões (“nós seguimos comprando e consumindo” ou “Ainda falta muito para termos embalagens
mais inteligentes e funcionais em grande escala”) para envolver o leitor com a temática.
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04 No texto, a afirmação de que quanto mais rica uma população, mais poder de consumo ela tem; logo, mais lixo ela produz. (1º §)
significa que:
a) O poder de consumo é o grande vilão para a produção de lixo, o que dificulta a busca por soluções em grande escala desse
problema mundial que afeta ricos e pobres.
b) A produção de lixo pelos povos mais ricos é um problema, embora eles sejam capazes de criar embalagens inteligentes para
favorecer a população prejudicada.
c) Uma população mais rica recicla seu lixo e, consequentemente, minimiza esse problema mundial em pequena e larga escala.
d) A produção de embalagens inteligentes é um meio viável para desacelerar a economia global e refrear a produção de lixo.
e) A população de menor poder aquisitivo não é atingida pelos problemas da produção de lixo mundial, pois não se vê responsável
por eles.
05 O fragmento Com isso, dá para sentir o aumento do rastro de bandejas de carne, caixas de leite e sacolas de shopping no
caminho. Efeito colateral do enriquecimento. (1º §) estabelece relações sintático-semânticas de:
a) Comparação.
b) Contraposição.
c) Retificação.
d) Disjunção.
e) Conclusão.
06 O pronome isso, no fragmento anterior, é usado para:
a) Nomear o termo classe média como responsável pela produção de lixo.
b) Substituir o termo classe média, presente no enunciado anterior ao transcrito na questão.
c) Refutar a relação de causa e consequência estabelecida entre os enunciados destacados.
d) Retomar a ideia apresentada, no enunciado anterior ao transcrito na questão.
e) Introduzir a ironia do autor identificada pelo fragmento rastro de bandejas, caixas e sacolas.
07 No fragmento Seus produtos vêm envoltos em uma tecnologia desenvolvida pelos criadores da empresa, que consiste em uma
película feita de partículas naturais de comida que não absorve sujeira. (último parágrafo), os termos seus e que substituem,
respectivamente,
a) Wikipearl - tecnologia - película.
b) Wikipearl - empresa - comida.
c) sorvetes - ela - película.
d) criadores - empresa - partículas.
e) iogurtes - tecnologia - comida.
08 No fragmento Com isso, dá para sentir o aumento do rastro de bandejas de carne, caixas de leite e sacolas de shopping no
caminho (1º §), o termo com o qual a forma verbal dá concorda é
a) no caminho.
b) do rastro.
c) aumento.
d) isso.
e) caixas.
09 No fragmento ... para que sejam mais úteis e menos dispendiosas (2º §), o termo em destaque deve concordar com o
antecedente
a) menos, em gênero.
b) úteis, em número.
c) embalagens, em número.
d) embalagens, em gênero e número.
e) embalagens, em número, gênero e grau.
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10 No fragmento Mas são pontuais. Ainda falta muito para termos embalagens mais inteligentes e funcionais em grande escala
(Último parágrafo), a força argumentativa do texto está presente em:
a) Pontuais - ainda - muito.
b) Mas - ainda - muito.
c) Mas – termos - mais.
d) Ainda - muito - mais.
e) Ainda - falta - muito.

03

C O N C U R S O

P Ú B L I C O

2 0 1 4 - P E D R A

L A V R A D A

Política Pública de Saúde
11 O processo histórico da assistência à saúde no Brasil é marcado por avanços significativos que culminou com a criação do
Sistema Único de Saúde - SUS. Em relação a esse processo, analise as proposições abaixo e responda:
I) Antes da criação do SUS, não existia um sistema de saúde público estabelecido no Brasil.
II) A Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, é considerada um grande marco da chamada Reforma Sanitária Brasileira.
III) Antes da criação do SUS o modelo de assistência à saúde era preventivo e curativo.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
12 Sobre o histórico da assistência à saúde no Brasil, analise as proposições abaixo, marque V (verdadeiro) ou F (falso) e
responda:
I) Antes da criação do SUS quem administrava a saúde no Brasil era o governo federal.
II) Com a criação do SUS, a saúde no Brasil passou a ser controlada pelo setor público e pelo controle social.
III) Antes da criação do SUS a assistência à saúde era prestada pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
– INAMPS e era restrita aos empregados que contribuíssem com a previdência.
A alternativa correta é:
a) V V V.
b) F V F.
c) F F V.
d) V F V.
e) F V V.
13 Todas as alternativas abaixo estão relacionadas ao princípio de equidade do SUS, EXCETO:
a) A saúde é vista com justiça social.
b) A equidade, na saúde, é sinônimo de igualdade.
c) A equidade na saúde está relacionada às especificidades e necessidades da população.
d) Para seguir o princípio de equidade, o gestor deve analisar as peculiaridades de sua região.
e) O princípio da equidade busca a diminuição das desigualdades, mas não trata todos da mesma forma.
14 Sobre a estrutura e organização do SUS analise as proposições abaixo e responda:
I) A gestão do SUS é centralizada pelo governo federal.
II) Os princípios e as diretrizes do SUS estruturam a implantação do serviço de saúde no Brasil, considerando os aspectos políticos,
administrativos e técnicos.
III) Os princípios do SUS são relativos à organização do sistema de saúde.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
15 Todas as alternativas abaixo estão relacionadas aos princípios do SUS, EXCETO:
a) O princípio da integralidade trabalha com o indivíduo considerando o seu ciclo vital; desde o nascimento até a morte.
b) O princípio da integralidade visa, principalmente, os processos de cura do paciente.
c) Conforme o princípio da universalidade, o SUS deve garantir a atenção á saúde a todo e qualquer cidadão, independentemente
do nível social, econômico, ou de características pessoais.
d) O princípio da integralidade diz respeito ao leque de ações possíveis para a promoção da saúde.
e) O princípio da descentralização diz respeito à redistribuição do poder e das responsabilidades em cada esfera do governo.
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16 A Estratégia de Saúde da Família é prioritária do Ministério da Saúde para reorganizar a Atenção Básica, com abrangência
nacional. Sobre esse tema analise as proposições abaixo e responda:
I) A lógica da Estratégia de Saúde da Família se fundamenta no direito a saúde para todos.
II) Um dos compromissos da Estratégia de Saúde da Família é a responsabilidade integral sobre a população que reside numa
determinada área de abrangência.
III)Os profissionais de saúde que trabalham na Estratégia de Saúde da Família devem conhecer os aspectos culturais e históricos da
comunidade.
A sequência correta é:
a) I, II e III estão corretas.
b) I e II estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a III está correta.
17 Em relação ao Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), analise as proposições abaixo, marque V (verdadeiro) ou F (falso) e
responda:
I) As equipes do NASF fazem parte da Atenção Primária, mas não se constituem como unidades físicas independentes ou especiais.
II) A lógica do NASF não é de ambulatório, mas de apoio matricial.
III) Os profissionais de educação física não fazem parte da equipe do NASF.
A alternativa correta é:
a) F V F.
b) F F V.
c) V F V.
d) F V V.
e) V V F.
18 A humanização é considerada um eixo norteador das práticas de atenção e de gestão em todas as esferas do SUS. Sobre esse
tema analise as proposições abaixo e responda:
I) Um dos princípios do HumanizaSUS é o da transversalidade que consiste na valorização da comunicação intra e entre grupos.
II) Uma das características do Programa de Humanização do SUS é o fomento à autonomia dos usuários e dos gestores, buscando
espaços de coresponsabilidade e participação coletiva nos processos e na gestão.
III)O Programa de Humanização do SUS visa à redução de filas e do tempo de espera dos usuários nos serviços de saúde.
A sequência correta é:
a) I e II estão corretas.
b) II e III estão corretas.
c) I, II e III estão corretas.
d) Somente a III está correta.
e) I e III estão corretas.
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19 O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), definido pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, é um instrumento
privilegiado de que o SUS dispõe para realizar seu objetivo de prevenção e promoção da saúde. Sobre esse tema, analise as
proposições abaixo, marque V (verdadeiro) ou F (falso) e responda:
I) O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária engloba unidades nos três níveis de governo – federal, estadual e municipal – com
responsabilidades compartilhadas.
II) Os Conselhos de Saúde e os Conselhos de Secretários de Saúde participam diretamente do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária.
III)A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é um órgão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária que atua no nível
federal.
A alternativa correta é:
a) F F V.
b) V F V.
c) F V V.
d) V V F.
e) V V V.
20 Todas as alternativas abaixo são relativas às áreas de fiscalização e ingerência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), EXCETO:
a) Propagandas.
b) Agrotóxicos.
c) Cosméticos.
d) Combustíveis.
e) Medicamentos.

06

C O N C U R S O

P Ú B L I C O

2 0 1 4 - P E D R A

L A V R A D A

Legislação Municipal
21 Das atribuições auferidas a Câmara Municipal de Pedra Lavrada, assinale a que necessita da sanção do Prefeito:
a) Legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e afins.
b) Eleger sua Mesa Diretora, bem como destituí-la na forma da Lei Orgânica e do Regimento Interno.
c) Fixar a remuneração do Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores, observando-se a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal.
d) Apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de Governo municipal.
e) Elaborar seu regimento interno.
22 De acordo com a Lei Orgânica Municipal, ao tratar da Mesa Diretora da Câmara, analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa correta.
I) O mandato da Mesa será de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na mesma legislatura.
II) A eleição para renovação da Mesa realizar-se-á obrigatoriamente na última sessão ordinária da sessão legislativa, empossandose os eleitos em 1° de janeiro.
II) Caberá ao Regimento Interno da Câmara Municipal dispor sobre a composição da Mesa Diretora e, subsidiariamente, sobre a sua
eleição.
Está(ão) correta(s) apenas:
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.
23 No que diz respeito ao Processo Legislativo, o Plano Diretor do Município de Pedra Lavrada deverá ser editado através de:
a) Emenda à Lei Orgânica.
b) Lei Complementar.
c) Lei Ordinária.
d) Decreto Legislativo.
e) Resolução.
24 No Distrito haverá um Conselho Distrital formado por três conselheiros e um administrador. Sobre o tema, assinale a afirmativa
INCORRETA.
a) A função de conselheiro distrital será exercida gratuitamente.
b) O administrador distrital será remunerado.
c) Compete ao administrador distrital presidir as reuniões do Conselho Distrital.
d) Compete a Câmara Municipal a elaboração do Regimento Interno do Conselho Distrital.
e) Compete ao Prefeito nomear em comissão o administrador distrital.
25 A respeito da política de saúde municipal, conforme disposição na Lei Orgânica do Município de Pedra Lavrada, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) É vedado ao Município cobrar do usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde pelo Poder Público, exceto quand o
contratados com terceiros.
b) No âmbito do Sistema Único de Saúde, compete ao Município Planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as ações e os serviços
de saúde.
c) O Sistema Único de Saúde no âmbito do Município será financiado com recursos do orçamento do Município, do Estado, da União
e da seguridade social, além de outras formas.
d) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito
público ou convênio.
e) O Conselho Municipal de Saúde, na qualidade de instância colegiada de caráter deliberativo, tem, entre outras, a competência de
controlar a aplicação de recursos financeiros que compõe o Fundo Municipal de Saúde.
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Conhecimentos Específicos
26 Os exames radiográficos são de fundamental importância para complementação do diagnóstico, sendo para tanto, imprescindível
que sejam realizados de acordo com as normas para execução da técnica escolhida. Considerando-se as técnicas radiográficas
intrabucais, assinale a alternativa correta.
a) Para a execução correta de qualquer técnica radiográfica intrabucal, faz-se necessário o posicionamento correto da cabeça do
paciente; para tanto utilizamo-nos de planos antropológicos e linhas de referência, como o plano sagital mediano e o plano de
Camper.
b) Os ângulos de incidência do feixe de raios X são determinados posicionando-se o canhão do aparelho de raios X em relação ao
plano de Camper e à linha de oclusão.
c) Os ângulos verticais são obtidos movimentando-se o cilindro dos aparelhos de raios X em relação à linha de oclusão. Dessa
forma teremos ângulos positivos para o exame da mandíbula e negativos para o exame da maxila.
d) Quando empregamos a técnica do paralelismo, também conhecida como técnica da isometria, devemos orientar o feixe de raios
X perpendicularmente ao plano bissector formado pelo dente e pelo filme,
e) Ao realizar um exame radiográfico intrabucal pela técnica da bissetriz, posicionar o feixe de raios X perpendicularmente ao plano
do dente nos fornecerá uma imagem radiográfica encurtada.
27 A insuficiência renal crônica é uma doença sistêmica relativamente comum, sendo a hemodiálise uma das formas de tratamento
dos pacientes com essa condição. Manifestações bucais tais como xerostomia, estomatite urêmica, alterações radiográficas dos
ossos maxilares e outras menos frequentes podem ser observadas tanto em pacientes com insuficiência renal crônica quanto em
pacientes que realizam hemodiálise. Considerando o atendimento odontológico cirúrgico desses pacientes, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) Nos pacientes que estão em programa de hemodiálise e que deverão se submeter a cirurgias orais eletivas, estas deverão ser
realizadas no mesmo dia do tratamento da diálise.
b) Antes da realização de procedimentos cirúrgicos deve-se adotar antibióticoterapia profilática.
c) Deve-se solicitar hemograma completo para verificar o grau de anemia e avaliação do tempo de sangramento, contagem de
plaquetas, tempo de protrombina e de tromboplastina, para avaliação pré-cirurgica.
d) Quando da necessidade de utilização de anestésico local deve-se optar pela lidocaína.
e) Prescrição de tetraciclinas e dos aminoglicosídeos está contra-indicada na presença de doença renal. Quando necessário o uso
de terapêutica antibiótica, deve-se optar pelo uso de amoxicilina, eritromicina, clindamicina ou metronidazol.
28 A paciente gestante apresenta alterações bucais e complicações sistêmicas que interferem no tratamento odontológico.
Considerando os cuidados odontológicos durante o atendimento a pacientes gestantes, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Durante a gestação pode ocorrer aumento da atividade cariogênica e alterações periodontais nos casos em que há mudanças na
dieta e acúmulo de placa bacteriana.
b) Uma resposta inflamatória gengival mais intensa pode levar à formação de lesões tumorais conhecidas como “tumor gravídico”
ou “granuloma gravídico” .
c) A primeira fase ou primeiro trimestre gestacional constitui-se na melhor época de atendimento odontológico às gestantes,
consistindo na fase de maior estabilidade mãe-filho.
d) Na terceira fase gestacional, a paciente, quase sempre, apresenta desconforto durante o atendimento, podendo levar a um
quadro chamado “Síndrome de Hipotensão Supina”, que apresenta sensação de falta de ar decorrente do crescimento uterino,
estando o atendimento nesta fase restrito ao cuidado agudo e emergencial.
e) Na segunda fase gestacional estão indicados os cuidados rotineiros e eliminação de complicações futuras; podem ser feitos:
tratamento restaurador atraumático, adequação do meio bucal, fluorterapia e restaurações.
29 Observa-se a partir da década de 70 uma significativa redução da prevalência de cárie dental, atribuída à expansão de medidas
preventivas com o uso de flúor. Considerando-se a aplicação do fluoreto na odontologia, assinale a alternativa correta.
a) Quantidades adequadas de flúor na água (0,8ppm) são capazes de reduzir a prevalência de cárie em aproximadamente 50%.
b) O mecanismo pelo qual o flúor confere maior resistência ao elemento dentário ocorre nas camadas profundas da dentina, ao
longo de toda a vida, através de sucessivos episódios de desmineralização e remineralização superficial, desencadeados pela
queda de pH decorrente da produção de ácidos a partir de carbo-hidratados.
c) A presença contínua e em grandes concentrações de flúor no meio bucal é indispensável durante o período de formação dos
elementos permanentes a fim de se proporcionar a formação de íons fluorapatita ao invés de íons hidroxiapatita.
d) Bochechos anuais utilizando-se solução de fluoreto de sódio a uma concentração de0, 1% são capazes de reduzir os índices da
cárie a nível populacional.
e) Aplicações anuais de flúor em gel, a uma concentração de 1,2% de fluoreto de sódio, são suficientes para manter constante a
concentração de íons flúor na cavidade bucal por até 24 meses após a interrupção do tratamento.
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30 A odontopediatria possui campo de ação dinâmico, que abrange a prevenção, o atendimento propriamente dito e a manutenção
da saúde bucal. Considerando os cuidados necessários com a saúde bucal das crianças na primeira infância (0 a 36 meses),
assinale a alternativa correta.
a) Os cuidados odontológicos devem iniciar após a sexta semana de vida , período em que se dá início a formação dos elementos
dentários decíduos.
b) Dados sobre hábitos familiares, condição social, informações sobre o período natal, pré-natal e neonatal, devem ser
desconsiderados durante a anamnese e primeira consulta odontológica da criança.
c) O exame da cavidade bucal de um bebê ainda sem dentes deve observar a forma e integridade dos roletes gengivais, a inserção
dos freios labial e lingual, a conformação do palato, as faces internas das bochechas, o assoalho bucal e a língua.
d) A higienização só deve ser iniciada após a primeira erupção dentária e deve ser feita, de preferência, utilizando-se gaze
embebida em água fluoretada, duas vezes ao dia.
e) Os pais devem ser orientados a realizar a higiene da cavidade bucal dos bebês desde antes da erupção dos primeiros dentes
decíduos, através da escovação da gengiva e mucosa jugal, 3 vezes ao dia, utilizando escova extra macia com dentifrício
fluoretado.
31 O sistema único de saúde (SUS) é um processo social em construção permanente, sendo fundamental a contínua discussão
sobre seu modelo de atenção, os paradigmas explicativos do nosso processo saúde-doença que o embasam e o papel de diferentes
profissionais que nele atuam. Considerando o papel do cirurgião dentista no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) A atuação do cirurgião-dentista em equipe interdisciplinar, em nível central, se volta para o planejamento de políticas públicas
saudáveis e o desenvolvimento de ações de vigilância sanitária da saúde da coletividade.
b) O trabalho desenvolvido pelo cirurgião dentista no SUS deve utilizar apenas indicadores curativos, redirecionando os esforços
para a avaliação de atividades promocionais e não-preventivas.
c) A atuação do cirurgião-dentista deve englobar ações educativas voltadas para normatização e vigilância de serviços
odontológicos, ações de controle e monitoramento da qualidade da água de abastecimento público, vigilância de produtos
contendo flúor, controle de resíduos tóxicos e contaminados produzidos por estabelecimentos de saúde e vigilância
epidemiológica das principais doenças bucais.
d) É necessário que o cirurgião dentista realize seu trabalho equilibrando ações de prevenção e cura, adotando procedimentos cuja
eficácia tenha sustentação científica e assegurando sua implementação segundo o padrão mais alto possível.
e) Considerando-se a vigilância epidemiológica da saúde bucal, o cirurgião dentista pode participar da organização de inquéritos
epidemiológicos, auxiliando na coleta de dados e na alimentação do sistema de informação.
32 O tratamento endodôntico está indicado em casos de alterações por fraturas dentárias, trauma dentário, trauma ortodôntico,
lesões endo-periodontais, necessidades protéticas e quando da ocorrência de outras patologias endodônticas. Considerando a
utilização de medicação sistêmica ou intra-canal para o tratamento de urgência endodôntica, assinale a alternativa correta.
a) Para tratamento de urgência de um elemento portador de abcesso fênix em fase inicial pode-se optar pela administração de
medicação sistêmica a base de antiinflamatório e antibiótico, com a finalidade de cronificar o processo inflamatório infeccioso,
possibilitando o tratamento local em outro momento.
b) Após instrumentação de elementos diagnosticados com necrose pulpar deve-se utilizar como medicação intracanal o otosporim e
associar ao mesmo prescrição de antiinflamatório sistêmico.
c) Após abertura coronária, neutralização imediata e trespasse foraminal de elemento diagnosticado com pulpite aguda irreversível,
deve-se adotar como medicação intracanal tricresol formalina, formocresol ou paramonoclorofenol canforado.
d) Em casos de dor aguda associada a elemento dentário deve-se proceder a abertura da cavidade e o preenchimento da câmara
pulpar apenas com uma bolinha de algodão, possibilitando o contato do conteúdo do canal radicular com os fluidos orais. Não há
necessidade de associação a nenhum tipo de medicação sistêmica.
e) A medicação intracanal de escolha para o tratamento de urgência de um abcesso periapical agudo é o otosporim, sem a
necessidade de associação a medicação sistêmica.
33 A demanda por restaurações estéticas e a melhoria das propriedades físicas das resinas compostas permitiram que esse
material fosse utilizado com sucesso para restauração de elementos dentários anteriores e posteriores. Considerando o uso das
resinas compostas como material restaurador em odontologia, assinale a alternativa correta.
a) Quando da reconstrução de molares inferiores devemos optar pelo uso de uma resina microparticulada, que me proporcionará
reconstrução estética associada a uma resistência mecânica satisfatória.
b) A aderência química ao substrato dentinário abtida através do uso dos sistemas adesivos e o coeficiente de expansão térmica
semelhante ao da dentina são fatores que contribuem para o sucesso das restaurações em resina composta.
c) Uma lenta reação de polimerização, obtida através da polimerização “soft start”ou com baixa intensidade de luz aumenta o
estresse de contração de polimerização das resinas compostas.
d) A realização de restaurações com resinas compostas utilizando-se técnicas de incremento único do material, associadas ao
aumento da intensidade de luz reduzem a contração de polimerização do material.
e) Observa-se menor contração de polimerização da resina quando da associação da técnica de inserção incremental ao uso de
intensidades menores de luz durante a polimerização.
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34 O cimento de ionômero de vidro foi desenvolvido no final da década de 70 e revolucionou a odontologia no tocante à proteção do
complexo dentinho-pulpar e às técnicas restauradoras. Considerando as características do cimento de ionômero de vidro, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) O cimento de ionômero de vidro apresenta as características de união química ao substrato dentinário e liberação de flúor.
b) Os cimentos de ionômero de vidro podem ser utilizados como material restaurador definitivo, como agente de cimentação, e
como base para restaurações definitivas em reina composta ou amálgama.
c) Quando utilizado como material restaurador definitivo, o cimento de ionômero de vidro precisa ser protegido para evitar a
ocorrência dos fenômenos de sinérese e embebição.
d) A capacidade liberação de flúor e de adesão ao esmalte e à dentina possibilita que o cimento de ionômero de vidro seja utilizado
como material restaurador definitivo em situações em que há necessidade de condicionamento do meio bucal através da
confecção de restaurações atraumáticas (ART).
e) A adesão do cimento de ionômero de vidro ao esmalte e à dentina pode ser aumentada quando da utilização do ácido fosfórico a
37% , por 60 segundos, como agente condicionante.
35 Considerando o uso do hidróxido de cálcio como agente de forramento na odontologia, assinale a alternativa CORRETA.
a) Apresentam pH neutro no momento em que estão sendo inseridos na cavidade e seu efeito antibacteriano está associado à
presença de eugenol.
b) É amplamente utilizado no forramento de cavidades profundas devido ao pH alcalino e estimulação de deposição de dentina
reparadora.
c) Suas propriedades antibacterianas estão associadas ao baixo pH inicial, à liberação de íons flúor e a outros químicos
encontrados na fração pó desse material (alumínio, cálcio e magnésio).
d) Apresentam tempo de presa curto e podem receber restauração em resina composta sem a necessidade de aplicação de uma
base, devido a sua elevada resistência mecânica.
e) São utilizados como material de forramento, como bases, como material restaurador provisório e como agente de cimentação.
36 Numerosas alterações podem ocorrer durante o período de formação dos elementos dentários, tais alterações podem ser
determinadas geneticamente ou ser decorrentes de influências ambientais. Considerando as alterações de desenvolvimento dos
elementos dentários, assinale a alternativa correta.
a) As alterações de desenvolvimento em relação ao número de dentes são classificadas em anodontia, hipodontia, hiperdontia,
microdontia e macrodontia.
b) A odontodisplasia regional corresponde à falta de desenvolvimento de três ou mais elementos em um mesmo hemiarco e,
normalmente, está associada à displasia hipoidrótica hereditária.
c) A fusão representa o processo através do qual dois dentes com coroas completamente formadas apresentam-se unidos ao longo
de suas superfícies radiculares pelo cemento.
d) A concrescência corresponde a um deposição não-neoplásica de cemento excessivo, contínuo com o cemento radicular normal.
e) A taurodontia corresponde ao aumento do corpo e câmara pulpar de um dente multirradicular, com deslocamento apical do
assoalho pulpar e bifurcação das raízes.
37 São várias as doenças de fundo imunológico que apresentam modificações adversas na mucosa bucal. As doenças
imunopatológicas são consideradas lesões mucocutâneas inflamatórias crônicas e podem se apresentar como alterações
associadas a ceratoses, erosão, ulcerações, vesículas e, ocasionalmente, bolhas; dentre estas doenças está o líquen plano.
Considerando a sintomatologia, características clínicas e tratamento do líquen plano, assinale a alternativa correta.
a) Clinicamente, manifesta-se na forma de úlceras recorrentes na cavidade bucal e orofaringe que se apresentam na forma oval ou
redonda e podem ser classificadas em três tipos: menores, maiores e herpertiformes.
b) O tratamento consiste no uso sistêmico de doses entre baixa e moderada de prednisona (20 a 40mg/dia) durante 7 dias
associado ao uso tópico de pomada onlexanox 5%.
c) Manifesta-se pelo desenvolvimento de lesões vesículo-bolhosas ou ulcerativas de contornos irregulares, na pele e nas
membranas mucosas; um aspecto auxiliar importante no diagnóstico é o sinal de Nikolsky.
d) O tratamento do líquen plano pode ser realizado com a utilização de agentes antifúngicos tópicos ou sistêmicos. A nistatina é o
antifúngico mais utilizado para o tratamento.
e) Na cavidade bucal, a forma reticular do líquen plano é caracterizada pela presença das estrias de Wickham, que se interligam
formando um rendilhado, principalmente na mucosa jugal estendendo-se para o vestíbulo da mandíbula.
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38 O câncer é uma alteração basicamente celular ligada à perda da regulação metabólica da célula, presumivelmente por
modificação em nível molecular. Considerando as lesões malignas que acometem a cavidade bucal, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) O osteossarcoma é o tipo mais comum de tumor maligno primário do osso e 7% dessas lesões ocorrem na maxila ou mandíbula.
b) O carcinoma adenoide cístico é um dos mais comuns e mais bem reconhecidos tumores malignos salivares. A maioria das lesões
acomete as glândulas salivares menores, localizadas no palato. Usualmente apresenta-se como uma massa de crescimento lento
e dolorosa.
c) Aumento de volume e dor são os sintomas mais comuns dos osteossarcomas, abaulamento dos dentes, parestesia e obstrução
nasal (em caso de tumores localizados na maxila) também podem ser percebidos.
d) O ameloblastoma unicístico é o tumor maligno mais frequente e agressivo que acomete a cavidade bucal, a lesão aparece
radiograficamente como uma área radiotransparente que circunda a coroa de um terceiro molar inferior incluso.
e) O adenocarcinoma de células acinares é um tumor maligno das glândulas salivares com células que mostram uma diferenciação
acinar serosa, o tumor pode ser assintomático, embora sejam relatados dor ou sensibilidade, a parestesia do nervo facial pode
ocorrer em casos de tumor na parótida.
39 No Brasil, na área da saúde bucal, já houve quatro grandes levantamentos epidemiológicos de âmbito nacional realizados nos
anos de 1986, 1996, 2003 e 2010. Este último, concluído em 2011, levantou dados primários das condições: cárie dentária, condição
periodontal, traumatismo dentário, oclusão dentária, fluorose dentária, edentulismo (uso e necessidade de prótese), condição
socioeconômica, utilização de serviços odontológicos e autopercepção de saúde bucal. Considerando o perfil epidemiológico da
população brasileira com relação à saúde oral, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Para coleta de dados em relação à experiência de cárie dentária, utilizou no SBBrasil o índice CPI e PIP, recomendado pela
organização mundial de saúde.
b) Após a implementação da política Brasil Sorridente houve redução da prevalência de cárie entre todas as idades, considerandose o intervalo entre 2003 e 2010.
c) Durante a coleta de dados do SBBrasil utilizou-se o índice de Estética Dental (DAI) para avaliação das anormalidades
dentofaciais, na idade de 12 anos e na faixa etária de 15 a 19 anos.
d) De acordo com os dados obtidos no último SBBrasil (2010), levando –se em conta a condição periodontal, 62,9% das crianças de
12 anos apresentam todos os sextantes hígidos. O maior percentual de crianças aos 12 anos com sextantes hígidos foi
encontrado na região Sudeste (67,9%) e o menor na região Norte (41,6%).
e) Considerando-se o uso de prótese dentárias, o SBBrasil 2010 mostrou que 96,3% dos examinados na faixa etária de 15 a 19
anos não utilizava nenhum tipo de prótese.
40 Em indivíduos com oclusão normal, o processo mastigatório ocorre devido a ação combinada de que músculos?
a) Masseter e temporal anterior, esquerdo e direito
b) Bucinador e pterigoideo lateral
c) Pterigoideo lateral e pterigoideo medial
d) Masseter e pterigoideo medial
e) Temporal anterior e masseter
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