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S32 Odontólogo ESF
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

outubro

18

18 de outubro

35 questões

15 às 19h

4h de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

(18 questões)
5 questões

Leia o texto que segue, ele é um trecho de um artigo de Ricardo B. de Araújo.

A torcida possui a propriedade de reunir, “na mesma massa”, pessoas situadas em
posições sociais diversas, homogeneizando, em torno dos clubes, as suas diferenças. Nesse processo, um mecanismo extremamente importante é o uniforme de
cada clube: ao mesmo tempo em que separa e distingue cada uma das torcidas,
ele “despe” cada torcedor da sua identidade civil e o integra em um novo contexto,
profundamente indiferenciado.
Nesse contexto de massa que é a torcida inexistem desigualdades, pelo menos
em princípio. Todos estão ali reunidos pela paixão, para torcer por um dos clubes
e, portanto, cada torcedor tem, nesse momento, os mesmos direitos que qualquer
outro.
Este último ponto é de grande importância, pois nos leva, de certa forma, da
igualdade à liberdade. Com efeito, se todos os torcedores são considerados
moralmente iguais, abre-se, então, a possibilidade para que cada um deles possa,
com toda a legitimidade, ter uma visão inteiramente pessoal do andamento
da partida, da escalação dos times, enfim, de qualquer aspecto relacionado ao
mundo do futebol.
Qualquer torcedor pode, inclusive, discordar das “autoridades” em futebol, os
técnicos, os dirigentes ou comentaristas, sem que sua interpretação seja considerada insolente ou descabida. Este é um contexto em que, de alguma forma, todo
mundo tem opinião, e todos têm o direito de exprimi-la, ou seja, são livres para
explicitá-las sem sofrer qualquer constrangimento. É exatamente por isso que
as discussões sobre o futebol são consideradas “intermináveis”. Na verdade, essa
impressão é causada pela própria dificuldade de se chegar a algum consenso
num ambiente tão pluralista e democrático.
Existe, portanto, no futebol, uma área de decisão privada, na qual cada torcedor
tem liberdade para julgar e escolher segundo suas próprias inclinações, sem ter
que sofrer qualquer interferência. Lembremo-nos de que a própria opção por se
torcer por determinado clube, de trocá-lo por outro, ou mesmo de se desinteressar por futebol, são resoluções de “foro íntimo”, que não interessam a ninguém, e
que devem, assim, ser tomadas com toda a independência.
Platão & Fiorin: Lições de texto: leitura e redação
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1. Analise as afirmativas abaixo feitas sobre o texto.
1. Os comentários feitos são genéricos sobre
qualquer torcida de qualquer clube em qualquer jogo.
2. O autor não expõe seus pontos de vista; usa
apenas conceitos concretos, apresentando suas
opiniões e comentários de maneira implícita.
3. O texto afirma e nega a diversidade entre as
pessoas ao longo do texto.
4. A torcida de futebol não pode ser exemplo de
organização social, pois entre os torcedores
existe diferença de classe.
5. Do ponto de vista do autor, a torcida é um
mecanismo social de participação e não de
alienação.

3. Relacione as colunas abaixo, em relação à oração
sublinhada:
Coluna 1 Tipo de oração
1.
2.
3.
4.
5.

Coluna 2 Períodos
(
(
(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

sindética aditiva
sindética adversativa
assindética
oração principal
sindética conclusiva

(
(

) Estudou para a prova, no entanto obteve
resultado insatisfatório.
) O candidato entendeu a prova, portanto pode
fazer as questões.
) Você não pode desanimar, pois, afinal, é um
guerreiro nato.
) O atleta treina, compete e não consegue
medalhas.
) Ele não veio nem telefonou.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.

2. Observe as frases sublinhadas nos períodos abaixo.
Elas são subordinadas adverbiais e exprimem, por
suas conjunções, valores diversos.

a.
b.
c.
d.
e.

Assinale a alternativa em que o valor expresso
pela conjunção está corretamente colocado entre
parênteses.

4. Assinale a alternativa que apresenta a frase corretamente pontuada.

a. ( X ) Os amigos ajudaram aquela família como foi
possível. (conformidade)
b. ( ) Fiz-lhe um sinal que se calasse. (consequência)
c. ( ) Não chegarei a lugar nenhum por mais
depressa que ande. (causa)
d. ( ) Procederam segundo ordenava a lei. (condição)
e. ( ) Logo que chegou a Bombinhas, percebeu as
suas belezas naturais. (comparação)
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( )
( )
( )
(X)
( )

a. (
b.
c.
d.
e.

1•4•5•3•2
2•4•5•1•3
2•5•3•4•1
2•5•4•3•1
3•1•4•2•5

) Ainda não sabemos, quando ocorrerá naquela
empresa, a nomeação dos aprovados.
( X ) Ainda não sabemos quando ocorrerá, naquela
empresa, a nomeação dos aprovados.
( ) Ainda não, sabemos quando ocorrerá,
naquela empresa a nomeação dos aprovados.
( ) Ainda não sabemos, quando ocorrerá naquela
empresa, a nomeação, dos aprovados.
( ) Ainda não sabemos, quando ocorrerá naquela
empresa a nomeação, dos aprovados.
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5. Relacione as colunas abaixo, analisando o vício de
linguagem presente na frase.

Atualidades

Coluna 1 Vício de linguagem

6. Em 2013, Edward Snowden, até então um desconhecido técnico que prestava serviços para a CIA,
ganhou notoriedade internacional ao revelar um
esquema de espionagem a pessoas e instituições.

1.
2.
3.
4.
5.

Obscuridade
Pleonasmo vicioso
Ambiguidade
Barbarismo
Cacófato

Coluna 2 Frases
( ) Presidente e Governador se desentenderam
por causa da sua má administração.
( ) Ele advinhou o que estava por vir.
( ) Entrou para dentro e viu o estrago feito pelas
chuvas.
( ) Você fica gastando mais do que pode!
( ) A experiência com ratos que antes não tinha
dado certo foi feita com outro grupo de ratos
que só confirmou o já previsto.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1•4•2•5•3
3•4•2•1•5
3•4•2•5•1
3•5•2•4•1
4•2•3•5•1

5 questões

Assinale a alternativa que identifica consequências das
revelações de Snowden.
a. ( ) A invasão da Ucrânia pelas tropas russas.
b. ( X ) Um esfriamento das relações diplomáticas
entre os Estados Unidos da América e alguns
países, entre eles, o Brasil.
c. ( ) O rompimento das relações diplomáticas
entre os Estados Unidos e a Alemanha em virtude da denúncia de que a presidente Ângela
Merkel estava sendo espionada.
d. ( ) A deposição de Ângela Merkel, presidente da
Alemanha, em face das revelações contidas
nos relatórios divulgados por Snowden.
e. ( ) A prisão de funcionários diplomáticos norteamericanos no Brasil, acusados de espionagem das descobertas da Petrobras no Campo
de Libras, no litoral brasileiro.

7. Desde 2014 arrasta-se uma grave crise diplomática
em virtude do conflito entre forças rebeldes apoiadas
pela Rússia e o Governo Central da Ucrânia.
Identifique o fato que determinou o início desse
conflito.
a. ( ) A anexação da Ucrânia ao território russo.
b. ( ) A anexação da Ucrânia ao território da Crimeia.
c. ( X ) A anexação da Crimeia ao território da Rússia.
A Crimeia é uma região do Sul da Ucrânia
onde a maioria dos habitantes fala russo.
d. ( ) A anexação da Crimeia, uma região autônoma
que fala russo no Sul da Ucrânia, ao território
ucraniano.
e. ( ) A anexação da Crimeia, uma região autônoma
que fala russo no Sul da Ucrânia, ao território
da OTAN.
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8. Em 2014, ocorreu no Oriente Médio um longo conflito, na realidade um novo episódio de uma guerra
que nunca acaba e que dura desde 1948.

10. Em dezembro de 2014, realizou-se em Lima
a Conferência das Nações Unidas para Mudanças
Climáticas (COP-20).

Assinale a alternativa que identifica o episódio.

Depois de semanas de negociação os países participantes aprovaram o rascunho de um futuro acordo
global do clima.

a. ( X ) Conflito entre as Forças Armadas de Israel e
Palestinos, que provocou centenas de mortos
e feridos e grande destruição na região da
Faixa de Gaza.
b. ( ) Conflito entre os grupos Hezbollah e Hamas
que provocou centenas de mortos e feridos e
grande destruição na região da Faixa de Gaza.
c. ( ) Luta entre os guerrilheiros da Al Fatah e grupos armados do Hezbollah, causando grande
apreensão na região da fronteira de Israel e
Líbano.
d. ( ) Invasão de Israel por grupos armados treinados pela Irmandade Muçulmana, comandada
pelo General Abdel Fattah al-Sisi.
e. ( ) Conflito entre as Forças Armadas de Israel e
o ISIS, grupo político que deseja chegar ao
poder no Egito.

9. A data de 15 de março tem uma grande importância na História de Bombinhas. Por quê?

Assinale a alternativa que explica a razão.
a. (

b.

c.

d.

a. (

b.

c.

d.

e.

) Em 15 de março de 1500, chegou a Bombinhas
o navegador espanhol Sebastião Caboto, o
primeiro habitante europeu da cidade.
( ) Em 15 de março de 1891, a pequena população do lugar, em renhido combate, venceu a
tribo de tupis-guaranis que tentava conquistar a vila.
( ) Nessa data, no século XVIII, foi instalada pelo
Rei de Portugal, D. João VI, a primeira armação
de baleias, que se tornou a base da economia
da região.
( ) Em 15 de março de 1991, foi criado, pela
Assembleia Legislativa do Estado, o município
de Bombinhas, cujo território foi desmembrado de Porto Belo.
( X ) Em 15 de março de 1992, a emancipação do
Município foi aprovada pela imensa maioria
da população em um plebiscito que tinha
sido autorizado pela Assembleia Legislativa
do Estado no ano anterior.

O documento ganhou grande importância para os
países em vias de desenvolvimento.
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e.

) O rascunho do futuro acordo faz previsão de
que cerca de 80% do custo global dos esforços
para diminuir o aquecimento, sejam suportados pelas 5 maiores economias do planeta.
( ) O documento assegura que os países mais
pobres devam receber, nos próximos 10 anos,
cerca de 100 bilhões de dólares norte-americanos, para financiarem o combate à poluição.
( X ) O documento ressalta a culpa histórica de
emissões de gases de efeito estufa, atribuindo mais responsabilidades aos países
desenvolvidos em comparação aos países em
desenvolvimento.
( ) No documento, os países desenvolvidos assumem a responsabilidade histórica das emissões de gases de efeito estufa, comprometendo-se a “limpar o planeta” em curto espaço
de tempo.
( ) Com exceção dos Estados Unidos, os países
desenvolvidos assumem neste documento a
responsabilidade histórica das emissões de
gases de efeito estufa, comprometendo-se a
“limpar o planeta” em curto espaço de tempo.
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Legislação Municipal

3 questões

11. Considerando o que dispõe o Regime Jurídico
dos Servidores Públicos do Município de Bombinhas,
ação disciplinar, quanto à suspensão e advertência,
prescreverá em:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1 ano.
2 anos.
3 anos.
5 anos.
10 anos.

12. Conforme disposto no Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Bombinhas,
assinale a alternativa correta.
a. ( ) Constituem indenizações ao servidor: ajuda
de custo; diárias e adicionais.
b. ( ) As indenizações incorporam-se ao vencimento ou provento para qualquer efeito.
c. ( ) As gratificações e os adicionais nunca se incorporam ao vencimento ou provento.
d. ( X ) A concessão de ajuda de custo é incompatível
com a concessão de diárias e vice-versa.
e. ( ) Além do vencimento, somente poderão ser
pagas ao servidor as seguintes vantagens:
indenizações e gratificações.

13. Analise o texto abaixo de acordo com a Lei
Complementar no 7/02, que institui o Regime Jurídico
dos Servidores Públicos do Município de Bombinhas:
O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de     em relação à hora normal de trabalho,
quando prestado em dias úteis e     quando prestado em domingos e feriados.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

50% • 100%
30% • 50%
25% • 50%
20% • 100%
20% • 50%

Noções de Informática

5 questões

14. O MS Word 2007 em português dispõe de um
contador de palavras localizado na barra inferior à
esquerda da janela do software.
Este recurso é clicável e ao clicá-lo pode-se obter
informações sobre:
1.
2.
3.
4.

Palavras
Caracteres incluindo espaços
Caracteres desconsiderando espaços
Linhas

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

15. Para contar as células que contêm números em
um dado intervalo de células do MS Excel 2010 em
português, deve-se empregar a função:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

SOMA
CONTASE
CONT.NÚM
PROCV
PROCH

16. O caractere que sinaliza que a referência a linhas
ou colunas não deve ser atualizada, isto é, deve ser
mantida fixa, ao replicar o conteúdo de células que
contêm fórmulas copiando ou arrastando-as, ao editar
fórmulas no MS Excel 2010 em português é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

!
$
&
#
@

Página 7

Município de Bombinhas
S32 Odontólogo ESF

17. Identifique os itens que constituem opções
de formatação de parágrafos da caixa de diálogo
‘Parágrafo’ presente no MS Word 2007 em português.
1. Recuos tanto da esquerda quanto da direita,
inclusive com a opção de espelhar os recuos.
2. Recuo especial da primeira linha do parágrafo.
3. Espaçamento antes e depois do parágrafo.
4. Cor, tamanho e estilo da Fonte.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

18. O MS Word 2007 em português permite definir
um plano de fundo da página.
São opções de plano de fundo da página:
1.
2.
3.
4.

Marca d’água de imagem
Marca d’água de texto
Bordas de Página
Cor da página

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
19. Áreas de esclerose óssea associadas a ápices de
dentes com pulpite ou necrose pulpar são chamadas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Abcessos Periapicais.
Osteíte Condensante.
Osteomielite Crônica.
Osteorradionecrose.
Granuloma Periapical.

20. A profilaxia antibiótica faz-se necessária em casos
de pacientes que sejam mais susceptíveis a doenças
sistêmicas após intervenção odontológica. Por exemplo, no caso de pacientes que fazem uso de próteses
valvulares. O antibiótico mais indicado para este tratamento é a Amoxicilina. No caso de pacientes alérgicos
a Amoxicilina, existe um antibiótico, de via oral, que é
o mais indicado.

22. As reabsorções radiculares podem ser fisiológicas,
como as que ocorrem nos dentes decíduos e patológicas, quando envolvem dentes permanentes. Estas
reabsorções patológicas são classificadas como externas ou internas.
Assinale a alternativa que correlaciona corretamente a
causa da reabsorção com o mecanismo de reabsorção.
a. (
b.
c.

d.
e.

Assinale a alternativa que indica o antibiótico correto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Ampicilina
Clorexidina
Eritromicina
Penilicilina
Gentamicina

21. O melhor meio para o armazenamento de dentes
avulsionados visando a manutenção de células viáveis
é a solução salina balanceada de Hank (HBSS). No
entanto, esta solução não é comumente encontrada
no local do acidente ou próximo a ele.
Tendo em vista esta condição, qual meio é o mais indicado para o armazenamento do dente avulsionado,
quando não for possível o seu reimplante imediato?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Leite
Saliva
Soro Fisiológico
Água gelada
Álcool

(17 questões)

) Traumatismos dentários – apenas Reabsorção
por Substituição.
( ) Periodontite Apical – apenas Reabsorção por
Substituição.
( ) Traumatismos dentários – Reabsorção
Inflamatória Transitória e Reabsorção
Inflamatória Progressiva.
( ) Clareamento Dental – Reabsorção Inflamatória
Transitória e Reabsorção por Substituição.
( X ) Pressão – Reabsorção Inflamatória Transitória
e Reabsorção Inflamatória Progressiva.

23. Qual dente é normalmente o mais longo da
arcada dentária humana?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Pré-Molar Superior
Incisivo Central Superior
Primeiro Molar Inferior
Canino Superior
Canino Inferior

24. Algumas substâncias são utilizadas no interior da
cavidade pulpar entre as sessões necessárias para a
conclusão do tratamento endodôntico.
Assinale a solução que não é utilizada no interior do
canal radicular.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Tricresol Formalina
Hidróxido de Cálcio
Hipoclorito de Sódio
Paramonoclorofenol Canforado
Associação Corticoide – Antibiótico
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25. Aos gestores locais, responsáveis pelo cumprimento dos princípios da Atenção Básica, compete:
a. (

b.

c.

d.

e.

) desenvolver as bases de dados nacionais,
mantendo atualizado o cadastro de profissionais, de serviços e de estabelecimentos ambulatoriais, públicos e privados, sob sua gestão.
( X ) garantir infraestrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde,
dotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto
de ações propostas.
( ) contribuir para a reorientação do modelo de
atenção à saúde por meio do apoio à Atenção
Básica e estimulo à adoção da estratégia
Saúde da Família pelos serviços municipais de
saúde em caráter substitutivo.
( ) articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares
nos cursos de graduação na área da saúde, em
especial de medicina, enfermagem e odontologia, visando à formação de profissionais
com perfil adequado à Atenção Básica.
( ) garantir fontes de recursos federais para
compor o financiamento do Piso da Atenção
Básica (PAB) fixo e variável e estabelecer, no
Plano de Saúde, metas e prioridades para a
Saúde da Família.

27. A necessidade da participação precoce em programas preventivos é baseada na alta prevalência da
doença na população. A orientação aos pais quanto à
alteração de hábitos e a adoção de condutas saudáveis devem ter como principais objetivos:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Construir um ambiente propício à saúde bucal
partindo do pressuposto que o processo
saúde-doença é individual e centrado no
macroambiente.
( ) Educar os pais com respeito à sua participação
no programa preventivo e principalmente à
sua parcial responsabilidade pelo sucesso da
prevenção.
( ) Educar os pais com respeito ao processo da
doença cárie e sua unicausalidade e a necessidade de equilibrar os fatores biológicos.
( ) Adaptar os hábitos relacionados à higienização e alimentação dos pais e responsáveis
pela oferta do flúor a criança.
( X ) Descobrir, interceptar e modificar as práticas
dos pais relacionadas aos hábitos de alimentação e higienização que podem ser potencialmente prejudiciais à saúde bucal da família.

28. Quanto à política “Brasil Sorridente”, é correto
afirmar:
a. (

26. Os instrumentos endodônticos são fabricados
a partir de hastes metálicas triangulares, quadrangulares ou circulares, que são torcidas ou torneadas.
Portanto, os instrumentos apresentam diferentes
forma de secção transversal.
Assinale a alternativa que relaciona corretamente o
instrumento com a forma da sua secção transversal.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Alargadores – secção triangular
Extirpa-nervos – secção losangular
Limas Flexofile – secção quadrangular
Limas K – secção quadrangular
Limas K – secção triangular

b.

c.

d.

e.

Página 10

) Procurou fundamentar a ideia de complexidade através dos Centros de Especialidade,
o que desvinculou a ESB (Equipe de Saúde
Bucal) da ESF (Estratégia Saúde da Família).
( ) O modelo de atenção proposto pela política
é do médico-assistencial, onde o objetivo é
estabelecer uma demanda organizada.
( X ) Estabeleceu incentivos financeiros para a reorganização da atenção à saúde bucal prestada
nos municípios por meio da ESF (Estratégia
Saúde da Família).
( ) Baseado nos resultados do SBBRASIL2010 que
mostraram a superação das metas estipuladas
da OMS 2000, o investimento direcionou-se
para o nível secundário.
( ) A política mostrou capilaridade e solidez para
enfrentar as dimensões estruturais e particulares que determinam as iniquidades em saúde
bucal e o acesso ao serviço.
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29. O Código de Ética em Odontologia prevê infração
ética quando o profissional revelar fato sigiloso de que
tenha conhecimento em razão do exercício de sua
profissão.
Não constitui infração:
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

Revelação de fato sigiloso ao incapaz.
Caso de notificação compulsória de doença.
Pesquisa científica nos seus exatos limites.
Colaboração sem restrição com a justiça em
todos casos.
e. ( ) Estrita defesa de interesse legítimo de todo e
qualquer profissional.

30. O Código de Ética no capítulo VII sobre a documentação, esclarece vários aspectos.
Segundo o código, constitui infração ética quanto à
documentação:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Emitir atestados odontológicos e prescrições
de especialidades farmacêuticas em formulários de instituições públicas, encaminhar o
paciente para a dispensação de medicação na
própria unidade.
( ) Atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou por
seu representante legal; expedir documentos
odontológicos como atestados, declarações,
pareceres técnicos que justifiquem o absenteísmo trabalhista.
( ) Exigir da unidade um modelo de prontuário
com dados clínicos necessários para a boa
condução do caso, e preenchimento, em cada
avaliação, em ordem cronológica com data,
hora, nome e assinatura.
( X ) Negar acesso a seu prontuário, deixar de
fornecer cópia quando solicitada, bem como
deixar de dar explicações necessárias à sua
compreensão, quando houver riscos ao próprio paciente ou a terceiros.
( ) Emitir laudo dos exames por imagens realizadas em clínicas de radiologia, exigir da unidade local apropriado para o armazenamento
das imagens, emitir pareceres e encaminhamentos com base nestes exames.

31. A microbiota existente em dentes com tratamento
endodôntico que mostram lesões periapicais persistentes apresenta um grupo mais restrito de bactérias,
quando comparado aos dentes com infecções primárias. Dentre as bactérias encontradas em dentes com
tratamento endodôntico, um coco, gram-positivo e
anaeróbio facultativo tem sido frequentemente mencionado, chegando a valores de prevalência de até 90%.
Assinale a alternativa que apresenta a bactéria descrita acima.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Enterococcus faecalis
Treponema denticola
Prevotella intermedia
Porphyromonas gingivalis
Porphyromonas endodontalis

32. Os traumatismos dentários podem levar a diferentes lesões. Dentre estas, podemos citar a concussão, a
subluxação e a luxação.
Assinale a alternativa que relaciona a lesão com o
correto sinal ou sintoma encontrado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Subluxação – ausência de mobilidade
Concussão – leve aumento de mobilidade
Luxação Intrusiva – ausência de mobilidade
Luxação Intrusiva – aumento de mobilidade
Luxação Extrusiva – leve aumento de
mobilidade

33. A pigmentação de dentes anteriores é um problema estético importante. Atualmente pode-se trabalhar com técnicas de clareamento externo e interno.
Assinale a alternativa que contém o agente clareador
mais indicado para o clareamento interno.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Hipoclorito de Sódio
Peróxido de Hidrogênio
Mono-hidrato de peroxiborato de Sódio
Peróxido de Carbamida
Perborato de Sódio
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34. Atenção Básica é um conjunto de ações de saúde
que englobam a promoção, a prevenção, o diagnóstico, a prestação do cuidado (tratamento e reabilitação) desenvolvidas através do exercício de práticas
gerenciais, democráticas e participativas, e sanitárias.

35. Quanto ao processo de Trabalho em Saúde Bucal,
a ampliação e qualificação da assistência se refere:

Em relação à Atenção Básica, é correto afirmar:

b.

a. ( X ) É o contato preferencial com o sistema de
saúde, orientada pelos princípios da universalidade, acessibilidade, continuidade, integralidade, responsabilização, humanização,
vínculo, equidade e participação social.
b. ( ) Está pautada numa abordagem transdisciplinar, sob a forma de trabalho em equipe,
dirigida a populações de territórios (território-processo) amplos, pelas quais assumem responsabilidade, utilizando tecnologias de baixa
complexidade e alta densidade.
c. ( ) Utiliza tecnologias de baixa complexidade e
alta densidade, que devem resolver a maioria
dos problemas de saúde das populações (de
maior prevalência, baixa incidência e relevância), sendo seu contato inicial com o sistema
de saúde.
d. ( ) Possui uma abordagem multidisciplinar, sob a
forma de organização da equipe, integrando
as populações aos territórios (território-processo) bem delimitados, pelas quais assumem
corresponsabilidade, através do princípio da
hierarquização.
e. ( ) Desenvolve tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver
a maioria dos problemas de saúde das populações, pois está orientada pelos princípios da
universalidade, credibilidade, resolubilidade,
integralidade, responsabilização, humanização, vínculo, equidade e intervenção social.
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a. (

c.

d.

e.

) Ao planejamento, a supervisão do técnico em
saúde bucal, que deve dedicar 50% das horas
para a organização administrativa.
( ) Ao atendimento de urgência para média
atenção e assegurar cuidados complementares por atividades educativas e preventivas
que devem ser executadas, preferencialmente
pelo pessoal auxiliar.
( ) Ao planejamento, a supervisão e a avaliação
implicam responsabilidade do CD que deve
dedicar 15% a 25% das horas contratadas para
a gestão e 50% a 75% das horas contratadas
para a assistência.
( ) A maximizar a hora-clínica do CD para otimizar
a assistência. 50% a 75% das horas contratadas
devem ser dedicadas à assistência. De 5% a
10% para planejamento e capacitação e de
20% a 25% para atividades coletivas. As atividades educativas e preventivas devem ser executadas, preferencialmente pelo pessoal auxiliar.
( X ) A maximizar a hora-clínica do CD para otimizar a assistência. 75% a 85% das horas contratadas devem ser dedicadas à assistência. De
15% a 25% para outras atividades (planejamento, capacitação, atividades coletivas). As
atividades educativas e preventivas, ao nível
coletivo, devem ser executadas, preferencialmente, pelo pessoal auxiliar.
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