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Número de Inscrição

Nome do Candidato

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
0O candidato receberá do fiscal:

Um Caderno de Questões contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
0Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão
corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno
completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
0A totalidade das Provas terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da
Prova Objetiva.
0O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorridas 2 (duas) horas do efetivo início da prova, entregando o
Caderno de Questões e a Folha de Respostas ao fiscal, a qual será o único documento válido para a correção.
0O Caderno de Questões será disponibilizado para consulta no site da Cetro Concursos, juntamente com a divulgação do gabarito,
a partir do dia 07 de fevereiro de 2012.
0Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
0Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal
volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no
sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o
candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
0Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas,
não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

ATENÇÃO
0Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
0A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais

destinados às respostas.
0Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta ou
azul. Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que
contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
0O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:
0Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.
CONCURSOS PÚBLICOS
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Espaço reservado para anotação das respostas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 006/2011
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Nome:__________________________________________________________

CONCURSOS PÚBLICOS

Inscrição:_______________________

O Caderno de Questões será disponibilizado no site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) a partir do dia 07 de fevereiro de 2012.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3.

Os brasileiros são os latino-americanos que mais recorrem a remédios para emagrecer na América Latina,
mostra um estudo da empresa especializada em pesquisa de consumo Nielsen Holding.
O estudo, que abrange a América Latina, mostra que 12% dos brasileiros usam emagrecedores.
A média de consumo, na região, é de 8%. Na Venezuela e no Peru, apenas 4% recorrem a esse tipo de
medicamento.
Os brasileiros também são os mais insatisfeitos com a silhueta. Cerca de 43% se consideram “um pouco acima
do peso” e 16% “acima do peso”. Apenas 30% se mostram satisfeitos.
A insatisfação dos brasileiros está acima da média mundial. De acordo com o estudo, 35% se consideram “um
pouco acima do peso”.
Os chilenos também se destacam como os que se consideram “muito acima do peso” – 8%. Entre os
brasileiros, 3% se enquadram nesse perfil.
Os colombianos, por outro lado, são os mais contentes com a aparência – 44% consideram o seu peso
satisfatório e 38% dizem estar um “pouco acima do peso”. A média de satisfação na América Latina é de
37%.

Regime e exercícios
O estudo mostra ainda que 50% dos brasileiros tentam, atualmente, perder peso de alguma forma. Desses,
76% apelam para a mudança na dieta e 64% dizem estar fazendo exercícios.
Os mexicanos são os que mais buscam estar em forma – 60% tentam perder peso. Desses, 66% fazem
exercícios físicos, os recordistas no quesito na região. Os que menos se exercitam são os peruanos – apenas
49%, entre os que buscam perder peso.
O estudo mostra também que 52% dos latino-americanos não entendem “nada” ou “apenas parte” das
informações nutricionais contidas nas embalagens dos alimentos.
Os latino-americanos (64%) são os que mais defendem a inclusão de informações calóricas nas embalagens,
contra 53% dos europeus e apenas 28% dos africanos e árabes.
A pesquisa da Nielsen Holding ouviu 25 mil pessoas, por meio da internet.

Disponível em: http://saude.terra.com.br/noticias/0,,OI5580318EI16559,00
Brasileiro+e+o+que+mais+recorre+a+remedio+de+emagrecer+na+America+Latina.html.
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1.

A partir da leitura do texto, é possível concluir que
I.

o estudo, feito com a participação de 25 mil pessoas, aponta que cerca de 12% dos brasileiros usam
emagrecedores, e 59% se consideram “acima do peso”.
II. apenas 44% dos brasileiros consideram seu peso satisfatório.
III. para perder peso, atualmente, os brasileiros costumam mudar de dieta e começam a prática de
exercícios físicos.

É correto o que está contido em
(A)
(B)
(C)
(D)

2.

III, apenas.
II, apenas.
I, II e III.
I e II, apenas.

Observe o trecho abaixo.
“Os brasileiros são os latino-americanos que mais recorrem a remédios para emagrecer (...).”
É correto afirmar que no trecho destacado não há crase, pois
(A)
(B)
(C)
(D)

3.

antecede um advérbio.
antecede um substantivo no masculino plural.
sucede um verbo.
sucede um advérbio.

Assinale a alternativa em que o termo em destaque apresenta a mesma classificação gramatical do trecho
destacado abaixo.
“O estudo, que abrange a América Latina, mostra que 12% dos brasileiros usam emagrecedores.”
(A)
(B)
(C)
(D)

4.

Perdido, o menino se sentiu só.
Estava cansada, por isso foi deitar.
Rita, responsável pelo seu departamento, deu orientação aos novos colaboradores.
Apesar do imprevisto, deram continuidade à reunião.

Em relação à concordância nominal, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

É proibida a saída antes de a sessão acabar.
Os enfermeiros deveriam se orgulhar mesmos do trabalho realizado.
A prefeitura oferece aparelhos e assistência precárias.
Em alguns casos, é necessária tolerância.
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5.

Assinale a alternativa que representa corretamente a voz ativa da frase a seguir.
A bula foi reformulada para melhor compreensão.
(A)
(B)
(C)
(D)

Reformulou-se a bula para melhor compreensão.
Reformulam a bula para melhor compreensão.
Reformularam a bula para melhor compreensão.
Reformulada a bula para melhor compreensão.

Leia o texto abaixo para responder à questão 6.

“[...]

O homem bicho da Terra tão pequeno

chateia-se na Terra
lugar de muita miséria e pouca diversão,
faz um foguete, uma cápsula, um módulo
toca para a Lua
desce cauteloso na Lua
pisa na Lua
planta bandeirola na Lua
experimenta a Lua
coloniza a Lua
humaniza a Lua [...]”.
As impurezas do branco. Carlos Drummond de Andrade.
6.

Em relação ao trecho destacado no texto, assinale a alternativa correta em relação a sua classificação
gramatical.
(A)
(B)
(C)
(D)

7.

Ênclise.
Mesóclise.
Próclise.
Próclise opcional.

Assinale a alternativa correta em relação à ortografia.
(A)
(B)
(C)
(D)

Vertigem/ contágio/ pedájio
Invalides/ hospitalizar/ executar
Exame/ asfixia/ cirurgiães
Hipocondria/ distenção/ contensão
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8.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à
regência verbal.
(A)
(B)
(C)
(D)

Foram no dentista esta manhã.
O exame consistia na radiografia.
Agradeceu aos presentes na palestra.
Perdoou o equívoco cometido pelos alunos.

Leia o trecho abaixo para responder à questão 9.
“Quando saímos do hospital, Pedro já dera entrada no pagamento.”
9.

Em relação ao trecho em destaque, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
( ) O trecho em destaque indica um fato que ainda está em andamento.
( ) O trecho em destaque indica um fato totalmente concluído e que ocorreu antes de outro fato também
já concluído.
( ) O trecho em destaque indica um fato futuro, mas relativo a um outro, no passado.
(A)
(B)
(C)
(D)

F/ F/ V
F/ F/ F
V/ V/ F
F/ V/ F

10. Assinale a alternativa incorreta em relação à pontuação.
(A)
(B)
(C)
(D)

Os dois rapazes, as crianças e os primos foram levados ao centro comunitário.
João, responsável pelo novo departamento, foi saudado por todos.
Os preços dos remédios aumentaram, como já havia sido anunciado.
Os doutores, não tinham um novo diagnóstico.

CONHECIMENTOS GERAIS
11. O Projeto de Formação e Melhoria da Qualidade de Rede Atenção à Saúde – QualiSUS-Rede – é um
projeto formalizado a partir de acordo de empréstimo com o Banco Mundial, com a finalidade de
contribuir para a organização de redes regionalizadas de atenção à saúde no Brasil. A respeito desse
Projeto, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
( ) Os hospitais atendidos pelo QualiSUS receberão equipamentos novos, comprados pelo Ministério da
Saúde, e terão suas instalações reformadas.
( ) O QualiSUS é resultado da parceria entre o Ministério da Saúde com governos estaduais e
municipais.
( ) O Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (SAMU/192) é parte integrante do QualiSUS.
(A)
(B)
(C)
(D)

F/ F/ F
V/ V/ V
V/ F/ V
F/ F/ V
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12. O Programa Academia da Saúde foi criado pela Portaria nº 719/2011. A respeito dos objetivos desse
Programa, analise as assertivas abaixo.
I.

Promover a convergência de projetos ou programas nos âmbitos da saúde, educação, cultura,
assistência social, esporte e lazer.
II. Contribuir para ampliação e valorização da utilização dos espaços públicos de lazer, como proposta
de inclusão social, enfrentamento das violências e melhoria das condições de saúde e qualidade de
vida da população.
III. Tem como principal objetivo contribuir para a promoção da saúde da população a partir da
implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a
orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos de vida saudáveis.
IV. Potencializar as ações nos âmbitos da Atenção Primária em Saúde (APS), da Vigilância em Saúde
(VS) e da Promoção da Saúde (PS).
É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III, apenas.
I e II, apenas.
III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

13. Busca colocar em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças
nos modos de gerir e cuidar. Estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para
construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto. Foi lançado em
2003. Trata-se da
(A)
(B)
(C)
(D)

Política Nacional de Humanização (PNH).
Saúde Toda Hora.
PNAM.
Saúde da Família.

14. A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou as condições
básicas para apoio financeiro à concessão de serviços públicos de ampliação, manutenção e exploração
dos aeroportos internacionais de(o)
(A)
(B)
(C)
(D)

Rio de Janeiro, Guarulhos e Campinas.
Porto Alegre, Brasília e Belo Horizonte.
Curitiba, Guarulhos e Brasília.
Brasília, Campinas e Guarulhos.
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15. Em relação aos dados estatísticos sobre a violência no estado de São Paulo, divulgados pelo governo
estadual em janeiro de 2012, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
( ) Os números de casos de homicídios sofreram redução em relação a 2010.
( ) A polícia aponta aumento de número de latrocínios, roubo seguido de morte, em 2011.
( ) Os boletins de ocorrência (BOs) de tráfico de drogas aumentaram em 2011.
(A)
(B)
(C)
(D)

V/ V/ V
F/ F/ V
V/ F/ V
F/ V/ F

16. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as
lacunas.
O prefeito de Campinas Pedro Serafim anunciou, no dia 23 de janeiro de 2012, mais dois nomes para
compor seu secretariado. A Pasta da Saúde passa a ser comandada pelo médico e funcionário de carreira
___________. Já a Secretaria de Trabalho e Renda será administrada pelo sindicalista _____________.
(A)
(B)
(C)
(D)

Fernando Brandão/ Francisco Soares de Souza
Adilson Rocha Campos/ Fernando Brandão
Flávio Sanna/ Gilton Pacheco de Lacerda
Francisco Soares de Souza/ Caio Carneiro Campos

17. O governo federal anunciou, em 18 de janeiro de 2012, a introdução de duas novas vacinas no calendário
básico de vacinação infantil. A respeito dessas vacinas, analise as assertivas abaixo.
I.

Serão introduzidas, a partir do segundo semestre, a vacina injetável contra a poliomielite (conhecida
como Salk) e a vacina pentavalente, que reúne em uma única dose imunizações contra cinco
doenças.
II. A dose injetável contra a pólio será aplicada em crianças de 0 a 5 anos nas campanhas de
imunização.
III. A vacina pentavalente será oferecida em duas doses.
É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)

I e III, apenas.
I, apenas.
II e III, apenas.
I, apenas.
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18. O Fórum Social Temático, realizado em janeiro de 2012, debateu temas prioritários para a conferência
Rio +20, marcada para junho deste ano. Assinale a alternativa que apresenta a cidade brasileira onde foi
realizado o Fórum.
(A)
(B)
(C)
(D)

Rio de Janeiro.
Porto Alegre.
São Paulo.
Salvador.

19. Em 2011, o Ministro da Fazenda Guido Mantega anunciou o aumento na alíquota, de 1,5% para 3% ao
ano, de um determinado imposto. Assinale a alternativa que apresenta este imposto.
(A)
(B)
(C)
(D)

ISS (Impostos sobre Serviços).
IR (Imposto de Renda).
ITR (Imposto sobre Territorial Rural).
IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

20. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
A presidente Dilma Rousseff participou, em 29 de janeiro de 2012, na Bahia, de cerimônia do
____________________________. O evento segue resolução da Organização das Nações Unidas (ONU)
que
pede
aos
países
membros
que
elaborem
programas
de
educação
sobre
____________________________, além de condenar manifestações de intolerância religiosa.
(A)
(B)
(C)
(D)

Dia Internacional do Combate à Violência infantil/ o trabalho infantil
Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto/ o Holocausto
Dia Internacional da Igualdade Social/ a igualdade social
Dia Internacional do Combate à Violência da Mulher/ a igualdade social

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Sobre as características clínicas da Sífilis Terciária, assinale a alternativa correta.
(A) É a fase caracterizada pelo cancro que se desenvolve no local da inoculação do micro-organismo.
(B) Nesta fase, dá-se o aparecimento de sintomas sistêmicos, como a linfoadenopatia indolor, dor de
garganta, febre e dores musculoesqueléticas.
(C) Podem ocorrer aneurismas da aorta descendente, hipertrofia ventricular esquerda e falência muscular
digestiva congestiva.
(D) A língua pode estar envolvida difusamente por goma e aparece aumentada, lobulada e com forma
irregular.

22. Assinale a alternativa que contenha um tipo de tumor do ectomesênquima odontogênico.
(A)
(B)
(C)
(D)

Cementoblastoma.
Odontoma Complexo.
Carcinoma Odontogênico de Células Claras.
Ameloblastoma.
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23. Assinale a alternativa que apresenta uma droga antimicrobiana bactericida e bacteriostática,
respectivamente.
(A)
(B)
(C)
(D)

Carbacefens/ Penicilina.
Metronidazol/ Imipenem.
Cloranfenicol/ Tetraciclina.
Polimixina/ Trimetoprima.

24. O dentista precisa conhecer as alterações fisiológicas e patológicas que acometem o organismo do
paciente idoso, bem como os aspectos psicossociais de interesse para este indivíduo. O cirurgião-dentista
também deve estar em contato direto com o médico geriatra, com o intuito de avaliar a administração das
drogas, visto que o idoso faz uso de alguns medicamentos que apresentam efeitos colaterais, ou, mesmo,
provocam alterações no nível de saúde geral. Em relação à Odontogeriatria, analise as assertivas abaixo.
I.

Com o avanço da idade, ocorre maior irregularidade tanto na superfície do cemento como do osso
alveolar voltado para o ligamento periodontal, além de um aumento contínuo na quantidade de
cemento na região apical.
II. O periodonto de sustentação fica comprometido, havendo perda da crista óssea paradentária,
reabsorção óssea vertical, sem retração gengival, mobilidade e perda dentária.
III. Dos problemas bucais existentes no paciente da terceira idade, a perda de dentes é um dos mais
frequentes. Em decorrência disso, a reabilitação protética torna-se fator importante para o
restabelecimento das condições bucais ideais do paciente. A perda da dentição permanente
influenciará na mastigação e, consequentemente, na digestão, bem como na gustação, na pronúncia e
na estética.
É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
II e III, apenas.
I e III, apenas.
III, apenas.

25. Em relação à saúde bucal no Programa de Saúde da Família, assinale a alternativa correta.
(A) A equipe de saúde bucal de modalidade II é composta por cirurgião dentista e THD.
(B) A inserção de equipes de saúde bucal na estratégia Saúde da Família representou a possibilidade de
se criarem novas práticas e relação voltadas para a reorientação do processo de trabalho em saúde
bucal, no âmbito dos servidores de saúde, utilizando medidas de caráter coletivo e individual, sem a
necessidade de estabelecer um vínculo territorial.
(C) A equipe de saúde bucal de modalidade I é composta pelo cirurgião dentista, ACD e THD.
(D) Municípios qualificados com a equipe de saúde bucal modalidade II tem um repasse financeiro
diferenciado pelo Ministério da Saúde.
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26. Assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre o tipo de doença vesículoulcerativa crônica,
média de idade de acometimento e característica(s) clínica(s).
(A) Penfigoide Cicatricial - ocorre entre a 6ª (sexta) e 7ª (sétima) décadas de vida; apresenta vesículas,
erosões e ulcerações em qualquer superfície da mucosa bucal ou superfície da pele.
(B) Eritema Multiforme - ocorre entre a 5ª (quinta) e 6ª (sexta) décadas de vida; apresenta lesões bucais
e/ou na pele que podem ou não ser erosivas.
(C) Pênfigo Vulgar - ocorre entre a 4ª (quarta) e 6ª (sexta) décadas de vida; apresenta vesículas, erosões
e ulcerações em qualquer ponto da mucosa bucal ou superfície da pele.
(D) Pênfigo Paraneoplásico - ocorre entre a 5ª (quinta) e 6ª (sexta) décadas de vida; apresenta
principalmente lesões de mucosa.

27. Sobre as equipes de saúde bucal da cidade de Campinas (SP), é correto afirmar que
(A) as equipes trabalham com dois critérios para a classificação de risco: o risco em saúde bucal e o risco
familiar/ social.
(B) para avaliar o risco em saúde bucal, utilizam-se apenas dois critérios: para a cárie dentária e para a
doença periodontal.
(C) no risco familiar e social, sobressaem-se os grupos populacionais que se encontram em situações de
menor exclusão social, identificados pelos agentes comunitários de saúde.
(D) para capacitar profissionais, foram realizados seminários sobre critérios de risco e planejamento em
saúde bucal, uma vez que a maioria dos profissionais não está capacitada para desempenhar tais
atividades.

28. Nos pacientes em tratamento contra o câncer, ocorre o aparecimento da mucosite como uma complicação
oral devido à aplicação de quimioterapia. Assinale a alternativa que não corresponde ao protocolo para o
tratamento tópico da lesão.
(A)
(B)
(C)
(D)

Uso de colutórios leves.
Uso de azóis sistêmicos diariamente.
Uso de agentes formadores de filmes para recobrir as lesões ulcerativas localizadas.
Uso de anestésicos tópicos.

29. Destaca-se a palidez e a sensibilidade da mucosa bucal, língua lisa e com alteração de sensibilidade
(ardência), atrofia das papilas filiformes, diminuição do tono muscular, palidez do palato mole, queilite
angular, erosão e úlceras rasas (estomatite infecciosa). A manifestação da doença sistêmica na mucosa
bucal descrita acima é o(a)
(A)
(B)
(C)
(D)

Pelagra.
Doença de Addison.
Anemia.
Diabetes melito.
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30. O anestésico local apropriado para o bloqueio nervoso de efeito positivo prolongado do Nervo Alveolar
Inferior é o
(A)
(B)
(C)
(D)

Cloridrato de lidocaína a 2% com adrenalina 1:100.000.
Cloridrato de mepivacaína a 2% com levonordrefina a 1:20.000.
Cloridrato de articaína a 4% com adrenalina 1:200.000.
Cloridrato de etidocaína a 1,5% com adrenalina a 1:200.000.

31. Entre os antibióticos usados em Odontopediatria, há a claritromicina, que pode alcançar alta concentração
tecidual, inclusive na saliva, nas gengivas normal e inflamada, e no tecido ósseo alveolar. A dose
pediátrica diária é de
(A)
(B)
(C)
(D)

7,5 a 15,0 mg/kg, em frações iguais, a cada 12 horas.
50 a 100 mg/kg, em frações iguais, entre as refeições.
30 a 50 mg/kg, a cada 6 horas.
20 a 50 mg/kg, a cada 8 horas.

32. Segundo as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, uma aplicação tópica de flúor é recomendada
para populações nas quais se constate pelo menos uma das seguintes situações, exceto
(A)
(B)
(C)
(D)

CPOD maior que 3 aos 12 anos de idade.
exposição ao flúor na água de abastecimento há menos de 5 anos.
onde menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos de idade.
exposição à água de abastecimento contendo naturalmente baixos teores de flúor (até 0,65ppm F¯).

33. Na cirurgia endodôntica, é(são) uma contra-indicação anatômica
(A)
(B)
(C)
(D)

o limitado suporte ósseo.
as fraturas longitudinais.
o processo inflamatório na fase aguda.
as curvas radiculares e calcificações.

34. Sobre o adenoma pleomórfico, é correto afirmar que
(A) acomete principalmente a glândula carótida e as glândulas menores situadas no palato, lábios e
mucosa jugal.
(B) a faixa etária mais atingida vai de 20 a 40 anos.
(C) tem ligeira predileção pelo sexo masculino.
(D) nas glândulas salivares menores, apresentam-se nódulos sésseis, consistentes à palpação,
relativamente fixos no palato e móveis por baixo da mucosa nas demais regiões.
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35. A maioria das radiografias da articulação temporomandibular pode ser obtida com aparelhos
convencionais e, para tanto, utilizam-se as seguintes incidências, exceto
(A)
(B)
(C)
(D)

ântero-posterior.
ínfero-posterior.
lateral transcranial.
lateral transfacial.

36. Assinale a alternativa que apresenta um dos princípios norteadores da Política de Humanização do
Sistema Único de Saúde (SUS).
(A)
(B)
(C)
(D)

Incentivo às práticas promocionais da saúde.
Garantia de agenda extraordinária em função da análise de risco e das necessidades do usuário.
Existência de Grupos de Trabalho de Humanização (GTH) com plano de trabalho definido.
Apoio à construção de redes cooperativas solidárias e comprometidas com a produção de saúde e
com a produção de sujeitos.

37. No que diz respeito à cirurgia oral, assinale a alternativa que apresenta a classe B da Classificação de Pell
e Gregory.
(A) Quando o diâmetro mésio-distal da coroa está completamente à frente do rebordo anterior do ramo
mandibular.
(B) Quando a face oclusal do dente impactado está quase no nível do plano oclusal do segundo molar.
(C) Quando a superfície oclusal do dente impactado está entre o plano oclusal e a linha cervical do
segundo molar.
(D) Quando a coroa está recoberta apenas por tecido mole e o dente pode ser extraído sem a necessidade
de remoção óssea.

38. Na tomada radiográfica interproximal para dentes anteriores, podemos fazer o uso da técnica de Lowet,
que consiste em
(A) usar quatro filmes radiográficos do tipo periapical, tamanho 3x4.
(B) confeccionar uma lâmina de chumbo na espessura de 1mm, que servirá de orientação durante as
tomadas radiográficas, protegendo a porção do filme radiográfico, que será destinado à segunda
tomada radiográfica.
(C) utilizar uma angulação horizontal variável de 40° a 55° na angulação horizontal para os incisivos
laterais superiores.
(D) direcionar o feixe de raios x com ângulo vertical de +8°, perpendicularmente à face D dos dentes
caninos superiores.

39. Em Odontopediatria, na dentição mista, para que ocorra correta acomodação dos dentes permanentes no
arco, pode-se considerar que a discrepância entre espaço presente e espaço requerido, deverá ser,
aproximadamente, de
(A)
(B)
(C)
(D)

5mm na maxila e 4mm na mandíbula.
6mm na maxila e 5mm na mandíbula.
7mm na maxila e 6mm na mandíbula.
6mm na maxila e 4mm na mandíbula.
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40. Em pacientes acometidos com doença periodontal avançada, com bolsas patologicamente profundas na
extensão radicular, contém em 75% da flora subgengival bactérias Gram-negativas, quase que
exclusivamente bastonetes. Desta forma, assinale a alternativa que apresenta um destes bastonetes
predominantes.
(A)
(B)
(C)
(D)

Actinomyces viscosus.
Fusobacterium nucleatum.
Actinomyces naeslundii.
Bacterionema matruchotii.

41. Sobre as infecções em espaço mastigador, é correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

são resultantes de infecção dos molares mandibulares, principalmente o 2º molar.
podem ocorrer por falta de assepsia, quando da anestesia local do Nervo Alveolar Inferior.
a infecção neste espaço é caracterizada pelo abscesso mandibular periapical e celulite da mandíbula.
os sinais clínicos aumentam rapidamente até atingir o pico em dois dias.

42. Em relação aos deveres fundamentais dos profissionais em Odontologia, analise as assertivas abaixo.
I. Zelar pela saúde e pela dignidade do paciente.
II. Assegurar as condições adequadas para o desempenho ético-profissional da odontologia, quando
investido em função de direção ou responsável técnico.
III. Exercer a profissão mantendo comportamento digno.
IV. Comunicar aos Conselhos Regionais sobre atividades que caracterizem o exercício ilegal da
Odontologia e que sejam de seu conhecimento.
É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)

II e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
I e III, apenas.
I, II, III e IV.

43. Sobre a Periodontose, assinale a alternativa correta.
(A) Seu aparecimento ocorre quando a criança tem entre 16 e 18 anos.
(B) A doença afeta mais as pessoas do sexo masculino do que as do sexo feminino.
(C) A doença tem progressão lenta, pois em apenas 2 a 3 anos após a instalação ocorre 30 a 40% de
perda óssea.
(D) Nas lesões iniciais, são raros os depósitos grandes de cálculo subgengival, e a quantidade de
destruição periodontal não é proporcional à quantidade de irritantes locais presentes.
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44. Com o Pacto pela Saúde, criado pelo SUS, em 2006, os estados e municípios poderão receber recursos
federais por meio de blocos de financiamento. Assinale a alternativa que não corresponde a um desses
blocos.
(A)
(B)
(C)
(D)

Gestão do SUS.
Atenção de alta e média complexidade.
Assistência ambulatorial.
Vigilância em saúde.

45. Em relação ao uso de fluoretos em crianças, analise as assertivas abaixo.
I.

Alta prevalência de fluorose ocorre nos dentes molares e o efeito do íon flúor na fluorose ocorre
depois da erupção, durante a maturação do esmalte.
II. Crianças que vivem em região de água fluoretada podem apresentar fluorose, nos graus muito leve e
leve, mesmo que não usem dentifrício fluoretado. Portanto, o uso de dentifrício não fluoretado não
elimina o risco de a criança ter fluorose.
III. Na idade em que os dentes pré-molares estão sofrendo maturação, as crianças não ingerem
involuntariamente grande quantidade de creme dental toda vez que escovam os dentes porque já
desenvolveram reflexo de cuspir. Também apresentam maior peso e, portanto, a mesma quantidade
de fluoreto ingerida as submete a menor dose sistêmica.
É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
III, apenas.

46. Os seguintes princípios devem ser observados na operacionalização das diretrizes do SUS, exceto
(A)
(B)
(C)
(D)

igualdade da assistência à saúde.
critérios para a programação e para as execuções financeiras e orçamentárias dos Fundos de Saúde.
integralidade da assistência.
universalidade do acesso dos servidores de saúde em todos os níveis de assistência.

47. Os levantamentos epidemiológicos são importantes para o conhecimento da prevalência e tipologia das
doenças bucais, podendo-se a partir dos dados coletados planejar, executar e avaliar ações de saúde. Em
relação a este assunto, assinale a alternativa incorreta.
(A) Entre os critérios para a obtenção de uma amostra em um estudo de prevalência, estão o tamanho da
população e a própria prevalência da doença ou a variabilidade média desta.
(B) Levantamentos epidemiológicos são necessários tanto para o conhecimento da prevalência das
doenças bucais como para estimar necessidades de tratamento.
(C) Para a realização destes levantamentos, o estabelecimento de uniformidade metodológica de critérios
e de procedimentos facilita a viabilização de sua reprodutibilidade, validade e confiabilidade nas
mesmas condições, em qualquer situação ou lugar, por profissionais da área de Saúde Bucal ou
Saúde Coletiva.
(D) O processo de obtenção dos dados em um levantamento inclui uma série de procedimentos, desde a
seleção da amostra, critérios de diagnóstico, calibração de examinadores, instrumentos utilizados e
apresentação dos dados.
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48. Assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre a classificação em função do diâmetro e da
curvatura dos canais radiculares para fins de tratamento endodôntico.
(A) Classe II - Canal atresiado com curvatura moderada, tendo raio menor que 10mm ou ângulo de 10°.
(B) Classe V - Canal atípico; apresenta canais que não se enquadram nas outras classes, tais como dentes
com dupla curvatura radicular ou com dilaceração radicular.
(C) Classe III - Canal atresiado com curvatura severa, tendo raio igual ou menor do que 10mm, ou
ângulo superior a 20°.
(D) Classe IV - Canal atresiado com curvatura, tendo raio maior que 10mm e menor que 20mm, ou
ângulo de 20°.

49. Algumas normas para o emprego dos princípios oclusais em dentística restauradora devem ser observadas
antes da restauração em dentes posteriores. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta uma destas
normas.
(A) Demarcar os contatos na MIH e, se possível, assim mantê-los até a conclusão da restauração para
comprovar a manutenção destas.
(B) Mesmo que exista contato prematuro no dente a ser restaurado e que este não seja envolvido pela
restauração, como em outro dente, mas que seja fisiológico, não se deve ajustar a oclusão do
paciente.
(C) Verificar os dentes em que ocorrem as guias anteriores e laterais.
(D) Verificar a presença de abrasões. Na presença destas, é possível que o paciente seja um bruxômano.
Neste caso, faz-se necessário um tratamento oclusal prévio.

50. Os grampos usados para retenção do lençol de borracha e fixados ao dente mais posteriores dos isolados
podem ser de fixação por quatro pontos. Assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre este
tipo de grampo e seu uso.
(A)
(B)
(C)
(D)

8WA: pré- molares.
2WA: pequenos molares parcialmente erupcionados.
30, 31: molares superiores.
14A e 14M: molar superior e inferior parcialmente erupcionados.
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