Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Criciúma
Concurso Público • Edital 01/2014
http://criciuma2014.fepese.org.br

Caderno
de Prova

março

30

30 de março
das 15 às 18:30 h
3:30 h de duração*
40 questões

1S02 Cirurgião Dentista (ESF)
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) 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.

 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.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

Texto 1

(15 questões)
1. Assinale a alternativa correta, considerando o
texto 1.
a. (

Clarice Lispector, investigadora de intimidades
Clarice Lispector mergulha na intimidade dos seus personagens e a investiga profundamente, em busca do
que seria o próprio núcleo existencial dessas criaturas.
Utiliza para isso uma prosa rica em características poéticas – sonoridades, analogias, figuras de linguagem
– e a exposição do fluxo psicológico dos personagens.
Muitas vezes, eles adquirem a consciência do próprio
existir a partir de uma iluminação repentina produzida
por um fato aparentemente menor. Esse momento
crucial de descoberta de si mesmo e toda a solidão e
as dúvidas que essa descoberta revela ao ser humano
constituem os temas recorrentes da ficcionista.
Escrever é, assim, um processo de conhecimento
da realidade psicológica dos seres, essencialmente
emocional e intuitivo. E por meio dele se desvendam
segredos íntimos, desejos reprimidos, pensamentos
constrangedores, atinge-se a intimidade mais profunda. Esse mergulho na alma humana é marca de
muitos prosadores de nossos dias. Lygia Fagundes
Telles, Osman Lins, Ivan Ângelo, Samuel Rawet, Nélida
Piñon produzem textos que revelam alguma influência dos de Clarice, feiticeira das palavras.

b.

c.

d.

e.

) No início do texto, em “Clarice Lispector mergulha na intimidade dos seus personagens e
a investiga profundamente […]”, o pronome
sublinhado faz referência a Clarice Lispector.
( ) No segundo período do texto “Utiliza para isso
uma prosa rica em características poéticas […]”,
o sujeito é indeterminado, fato que se evidencia pela flexão verbal em 3a pessoa do singular.
( ) No último período do primeiro parágrafo, em
“as dúvidas que essa descoberta revela”, há um
caso de concordância verbal opcional: a forma
verbal “revela” poderia estar no plural concordando com “dúvidas”.
( X ) No início do segundo parágrafo, em “Escrever
é, assim, um processo de conhecimento da
realidade […]”, o termo sublinhado estabelece
uma relação de conclusão, podendo ser substituído por “portanto”.
( ) No segundo parágrafo, em “E por meio dele
se desvendam segredos íntimos, desejos
reprimidos, pensamentos constrangedores,
atinge-se a intimidade mais profunda”, os dois
segmentos sublinhados correspondem, respectivamente, a sujeito composto de “desvendam” e objeto direto de “atinge”.

Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/
clarice-lispector-investigadora-intimidades-634376.shtml.
Acesso: 15/fev/2014.
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2. Assinale a alternativa correta de acordo com o
texto 1.
a. ( ) O texto descreve o estilo de uma série de
autores brasileiros que expressam, através da
literatura, detalhes de sua vida íntima.
b. ( ) Trata-se de uma carta aberta direcionada a
leitores que almejam conhecer a realidade
psicológica de Clarice Lispector.
c. ( ) Trata-se de um texto avaliativo, caracterizado
pelo uso de sonoridades, analogias e figuras
de linguagem, sobre a natureza nebulosa e
sombria de alguns personagens de Clarice
Lispector.
d. ( ) Trata-se de um texto narrativo que aborda
detalhes da biografia de Clarice Lispector,
bem como a influência que sua vida íntima
produziu sobre seus escritos literários.
e. ( X ) O texto discorre sobre o estilo ficcional e
intimista de Clarice Lispector, tomado como
referência para caracterizar outros escritores.

Texto 2
Olhei para o quarto onde eu me aprisionara e buscava
uma saída, desesperadamente procurava escapar, e
dentro de mim eu já recuara tanto que minha alma se
encostara até a parede – sem sequer poder me impedir, sem querer mais me impedir, fascinada pela certeza do ímã que me atraía, eu recuava dentro de mim
até a parede onde eu me incrustava no desenho da
mulher. Eu recuara até a medula de meus ossos, meu
último reduto. Onde, na parede, eu estava tão nua que
não fazia sombra.
LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H. Rio de Janeiro: Rocco,
2009. p. 63.

4. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base nos textos 1 e 2.
(
(

3. Analise as afirmativas abaixo, considerando o
texto 1.
1. No primeiro parágrafo, o emprego de travessões indica um aposto enumerativo, podendo
ser substituído pelo uso de parênteses.
2. No segundo período do texto, “e a exposição
do fluxo psicológico dos personagens” funciona como oração coordenada aditiva.
3. Ao final do primeiro parágrafo, “que essa descoberta revela ao ser humano” funciona como
oração subordinada adjetiva restritiva.
4. No primeiro parágrafo, “profundamente”,
“repentina” e “aparentemente” funcionam
como adjuntos adverbiais de modo.
5. Ao final do primeiro parágrafo, em “constituem
os temas recorrentes da ficcionista”, o termo
sublinhado funciona como objeto indireto.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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) O texto 2 ilustra o que o texto 1 designa como
“mergulho na alma humana”.
) No texto 2, percebe-se a presença da dimensão emotiva e psicológica do narrador, que
aparece em primeira pessoa.
) Os dois textos compartilham alguns aspectos:
discutem e exemplificam as características
da prosa poética e investigativa de Clarice
Lispector.
) O texto 2 contradiz as afirmações feitas no
texto 1, pois não narra fatos cotidianos, objetivos e tangíveis.
) O texto 2 apresenta vícios de linguagem, que
são considerados traços do estilo de Clarice,
conforme mencionado no texto 1.
) O texto 2 aproxima duas espacialidades, uma
exterior e outra interior, o que pode ser evidenciado nas passagens “Olhei para o quarto”
e “minha alma se encostara até a parede”.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–F
V–V–F–F–V
V–F–V–F–F
F–V–F–V–V
F–F–V–F–V
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5. A partir do texto 2, analise as afirmativas abaixo,
considerando a norma culta da língua portuguesa.
1. Em “buscava uma saída”, o termo sublinhado
está funcionando como objeto direto.
2. Em “fascinada pela certeza do ímã que me
atraía”, o pronome oblíquo pode ser usado
encliticamente.
3. No último período do texto, há uma relação
de subordinação condicional representada
pela expressão “tão… que”.
4. Em “Eu recuara até a medula de meus ossos,
meu último reduto”, a vírgula é usada para
isolar um aposto.
5. Os vocábulos “já” e “até” seguem a mesma
regra de acentuação gráfica: são monossílabos tônicos terminados em “a” e “e”,
respectivamente.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

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

Atualidades

5 questões

6. Num mundo em que são crescentes o consumo de
combustíveis e a dependência do petróleo, tiveram
grande importância notícias provenientes dos Estados
Unidos, a respeito da revolução na área energética
que está ocorrendo naquele país.
Assinale a alternativa que indica a causa dessa
revolução.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

O emprego da energia das marés.
O uso crescente da energia nuclear.
O crescente emprego do gás de xisto.
A descoberta da energia nuclear “limpa”.
A diminuição do consumo de energia nas
grandes cidades, graças à “arquitetura verde”.

7. Em 2013, a Câmara dos Deputados esteve sob a
mira dos holofotes. O Pastor Marco Feliciano, eleito
para presidir uma das Comissões parlamentares, foi
alvo de graves acusações.
Assinale a alternativa que indica a Comissão para a
qual o Deputado foi eleito e as acusações que lhe
foram feitas.
a. (
b. (

) Comissão de Justiça. Racismo.
) Comissão de Constituição e Justiça.
Homofobia.
c. ( ) Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Homofobia e compra de votos.
d. ( X ) Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Homofobia e racismo.
e. ( ) Comissão de Relações Exteriores. Falta de
decoro parlamentar.

8. Protestos da comunidade repercutiram em todo o
país e tornaram conhecido o nome de “Amarildo”.
Assinale a alternativa que esclarece quem é Amarildo
e a razão desses protestos.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Pedreiro que desapareceu depois de um
tiroteio com um bando rival que controla os
pontos de venda de drogas da Comunidade
do Alemão.
( ) Policial que desapareceu em Copacabana,
depois de uma operação policial na
Comunidade da Rocinha.
( ) Líder comunitário que teria sido sequestrado
por ativistas do movimento dos sem-terra na
comunidade em que vivia.
( ) Líder dos protestos contra a construção da
usina de Belmonte. Desapareceu depois de
uma abordagem policial.
( X ) Ajudante de pedreiro que desapareceu depois
de uma abordagem policial na Comunidade
da Rocinha.
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9. Os Estados Unidos foram retratados na imprensa
iraniana, por muitos anos, como o “Grande Satã”, o
responsável pelos problemas que afligiam o mundo e,
em especial, a população daquele país.

10. Analise as afirmativas abaixo:
1. O Brasil, um país de proporções continentais,
tem a maior diversidade biológica do planeta.
2. Cerca de 50% do território brasileiro é considerado como área de preservação ambiental.
3. O crescimento da população e o desenvolvimento econômico fazem crescer a pressão
sobre a utilização dos recursos naturais.
4. O desenvolvimento sustentável é o grande
desafio para a sociedade e o governo
brasileiros.

O mundo surpreendeu-se com:
a. ( X ) O presidente iraniano Hassan Rouhani expressou vontade de buscar a reaproximação com
os Estados Unidos, logo após assumir o poder,
em agosto.
b. ( ) O presidente iraniano Hassan Rouhani, que
assumiu o poder em agosto, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e
reabriu a Embaixada Norte americana em
Teerã, fechada desde 2009 quando foi invadida pela Guarda Revolucionária.
c. ( ) O presidente iraniano Mohammad Khatami,
que assumiu o poder em 2013, reatou as
relações diplomáticas com os Estados Unidos
e reabriu a Embaixada norte-americana em
Teerã, fechada desde 2009, quando foi invadida pela Guarda Revolucionária.
d. ( ) O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad,
que assumiu o poder em 2013, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e
reabriu a Embaixada norte-americana em Teerã,
fechada desde 1979, quando foi invadida pelo
exército do ex-governante Rheza Pahlevi.
e. ( ) O presidente iraniano Ali Khamenei, o líder
religioso máximo Hassan Rouhani e o primeiro
ministro Mahmoud Ahmadinejad enviaram
emissários a Washington e Jerusalém, objetivando normalizar as relações diplomáticas e
econômicas com os Estados Unidos e Israel.

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

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

Noções de Informática

5 questões

11. O campo Cco, quando marcado para exibição,
presente na janela de redação de Novo E-mail, do MS
Outlook 2013 em português, tem a função principal de:
a. (

b.

c.

d.

e.
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( )
( )
(X)
( )
( )

) Enviar o e-mail com cópia a um ou mais destinatários, exibindo esses destinatários no cabeçalho do e-mail enviado.
( ) Enviar o e-mail a um grupo de destinatários
contidos em um mesmo endereço de e-mail
de grupo. Dessa forma, o endereço de e-mail
exibido será o e-mail do grupo e não de cada
destinatário membro do grupo.
( ) Enviar automaticamente uma cópia do e-mail
para o próprio remetente, de forma a manter um arquivo com todas as mensagens
enviadas.
( X ) Enviar uma cópia do e-mail a um ou mais
destinatários de forma oculta, isto é, sem exibir esses destinatários no cabeçalho do e-mail
enviado.
( ) Enviar automaticamente uma cópia do e-mail
para o administrador dos e-mails, para fins de
gerenciamento dos e-mails e verificação do
sucesso do envio.
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12. Considere duas células do MS Excel 2013 em
português, A1 e A2, cujo conteúdo é, respectivamente,
‘456’ e ‘123’.
A fórmula que alimenta a célula A3 dessa mesma planilha com o conteúdo de ‘123456’ é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

SOMA(A2;A1)
AGRUPAR(A1;A2)
AGRUPAR(A2;A1)
CONCATENAR(A1;A2)
CONCATENAR(A2;A1)

15. A solicitação para que as respostas a uma dada
mensagem do MS Outlook 2013 em português sejam
direcionadas para um endereço de e-mail específico
pode ser definida em:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Novo E-mail  Inserir  E-mail de resposta
Novo E-mail  Opções  Atrasar Entrega
Novo E-mail  Mensagem  Responder para
Enviar/Receber  Direcionar respostas para
Exibição  Painel de pessoas  Direcionar respostas para

13. São ferramentas ou operações que podem ser
realizadas em um documento do MS Word 2013 em
português a partir da guia Design:
1. Marca d’água
2. Espaçamento entre parágrafos
3. Orientação da página
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

14. A guia Correspondências do MS Word 2013 em
português tem dentre suas atribuições:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Inserção e citação de referências bibliográficas.
Inserção de legendas e notas de rodapé.
Criação e envio de mala direta.
Criação e alteração de uma estrutura de
tópicos.
e. ( ) Definição das configurações de página.
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Conhecimentos Específicos
16. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi construído no
Brasil partir do movimento de Reforma Sanitária que
congregou organizações políticas e sociais desde os
anos 1980. Este movimento se contrapunha à ditadura
militar e sempre se pautou por princípios humanísticos e coletivos.
Assinale a alternativa que apresenta o principal
momento do Movimento de Reforma Sanitária para a
consolidação do SUS:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Movimento: Diretas Já.
VII Conferência Nacional de Saúde.
VIII Conferência Nacional de Saúde.
Eleição de Tancredo de Almeida Neves.
Eleição de Luiz Inácio Lula da Silva.

17. A constituição da Equipe Mínima de Saúde da
Família é formada por:
a. ( X ) 1 Médico, 1 Enfermeiro, 2 Técnicos de
Enfermagem e pelo menos 4 Agentes comunitários de Saúde.
b. ( ) 1 Médico, 2 Enfermeiro2, 3 Técnicos de
Enfermagem e pelo menos 4 Agentes comunitários de Saúde.
c. ( ) 2 Médicos, 2 Enfermeiros, 2 Técnicos de
Enfermagem e pelo menos 2 Agentes comunitários de Saúde.
d. ( ) 2 Médicos, 2 Enfermeiros, 2 Técnicos de
Enfermagem e pelo menos 4 Agentes comunitários de Saúde, mais a Equipe de Saúde Bucal
com 1 Cirurgião Dentista.
e. ( ) 1 Médico, 1 Enfermeiro, 2 Técnicos de
Enfermagem e pelo menos 4 Agentes comunitários de Saúde, mais a Equipe de Saúde
Bucal com 1 Cirurgião Dentista e 1 Auxiliar em
Saúde Bucal.
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(25 questões)

18. Com relação à avaliação em saúde no Brasil, assinale a alternativa que contém uma política atual voltada a esse aspecto e que inclui a saúde bucal:
a. (
b. (
c. (

) Programa de Saúde da Família.
) Programa de Controle e Auditoria no SUS.
) Programa Brasileiro de Auditoria em
Odontologia no SUS.
d. ( ) Política Nacional de Monitoramento e
Avaliação em Saúde.
e. ( X ) Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade
na Atenção Básica em Saúde.

19. Com relação ao controle social, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Segundo o artigo 196 da Constituição Federal
de 1988, o controle social se dá por duas formas: conselhos de saúde (a cada dois anos) e
conferências de saúde (a cada quatro anos).
( ) Segundo a Lei 8080/90, o controle social se dá
por duas formas: conselhos de saúde (órgãos
permanentes) e conferências de saúde (a cada
quatro anos).
( ) Segundo a Lei 8142/90, o controle social se
dá por duas formas: conselhos de saúde (a
cada quatro anos) e conferências de saúde
(permanentes).
( X ) Segundo a Lei 8142/90, o controle social se dá
por duas formas: conselhos de saúde (órgãos
permanentes) e conferências de saúde (a cada
quatro anos).
( ) Segundo a Lei 8142/90, o controle social se
dá por duas formas: conselhos municipais de
saúde (órgãos permanentes) e conferências
de saúde (também permanentes).
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20. Com relação à composição das Equipes de Saúde
Bucal (ESB) na Estratégia de Saúde da Família, assinale
a alternativa correta.
a. ( ) Equipe tipo I: 1 Cirurgião Dentista, 1 Técnico
em Saúde Bucal e 1 Auxiliar em Saúde Bucal.
b. ( X ) Equipe tipo I: 1 Cirurgião Dentista, 1 Auxiliar
em Saúde Bucal.
c. ( ) Equipe tipo II: 1 Cirurgião Dentista, 1 Auxiliar
em Saúde Bucal.
d. ( ) Equipe tipo II: 1 Cirurgião Dentista, 1 Auxiliar
em Saúde Bucal e 1 Agente Comunitário de
Saúde.
e. ( ) Equipe tipo III: 1 Cirurgião Dentista, 1 Técnico
em Saúde Bucal e 1 Auxiliar em Saúde Bucal.

21. Assinale a alternativa incorreta com relação à
anamnese na clínica odontológica.
a. ( X ) É o primeiro e mais importante passo para
desenvolver ações individuais e coletivas.
b. ( ) É importante realizar de forma criteriosa o
preenchimento da ficha clínica.
c. ( ) É subdividida em identificação, queixa principal, história da doença atual, história médica,
antecedentes familiares e hábitos.
d. ( ) Deve ser realizada de maneira descontraída
e de forma a criar vínculo entre paciente/
profissional.
e. ( ) Deve ser realizada em ambiente tranquilo
com um diálogo em voz baixa e o profissional
portando apenas ficha e caneta nas mãos

22. A descrição de uma lesão deve conter os seguintes aspectos:
a. ( ) Localização, lesão presente, dados da inspeção e dados da palpação.
b. ( ) Localização, lesão futura, características da
inspeção e dados da palpação.
c. ( X ) Localização, lesão fundamental, dados da
inspeção e dados da palpação.
d. ( ) Localização, lesão fundamental, dados da inspeção, dados da palpação e possível avanço
da lesão.
e. ( ) Localização, lesão fundamental, dados da
inspeção, dados da palpação e condição geral
do paciente.

23. O Planejamento Estratégico Situacional (PES) é
uma importante teoria para a prática da Saúde Pública.
Assinale a alternativa que indica os momentos do PES
na ordem como devem ser realizados.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Análise e discussão, momento normativo,
momento explicativo, momento estratégico e
momento tático-operacional.
( ) Momento diagnóstico, momento normativo, momento estratégico e momento
tático-operacional.
( ) Momento normativo, momento explicativo, momento estratégico e momento
tático-operacional.
( X ) Momento explicativo, momento normativo, momento estratégico e momento
tático-operacional.
( ) Momento coletivo, momento explicativo, momento estratégico e momento
tático-operacional.

24. Assinale a alternativa que não condiz com os princípios de um adequado exame físico em Odontologia.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Deve respeitar todas as normas de
biossegurança.
( X ) O exame físico só possui validade com exames complementares para o diagnóstico de
alterações.
( ) Devem ser avaliadas todas as estruturas anatômicas intra e extrabucais, que não sejam
apenas dente e tecidos de suporte, o que é
fundamental para a identificação de eventuais
agravos à saúde.
( ) O diagnóstico e consequentemente o tratamento adequado das lesões bucais só ocorre
mediante um exame clínico minucioso.
( ) Ao serem identificadas as lesões, é importante
que sejam descritas com a maior riqueza possível de detalhes no prontuário do paciente.
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25. A Odontologia foi incluída na Estratégia de Saúde
da Família (ESF) tardiamente.
Assinale a alternativa correta com relação à ESF:
a. ( X ) Contrapõe-se ao modelo tradicional hospitalocêntrico e médico-centrado.
b. ( ) Diferencia-se do Sistema Único de Saúde por
atender somente populações pobres.
c. ( ) Possui financiamento do Banco Mundial e
segue direções internacionais de implantação.
d. ( ) É uma política que inclui a todos, pois seu
foco está na assistência universal.
e. ( ) Corrobora com o modelo hospitalocêntrico e
médico-centrado.

26. Assinale a alternativa que possui a correta correspondência entre o tipo de alteração da mucosa e suas
respectivas características clínicas.
a. ( ) Eritroplasia – Manchas avermelhadas, associada com a má adaptação de próteses e
higiene precária, assintomática e mais frequente em palato duro.
b. ( ) Hemangioma – Lesão ulcerada ocorrendo em
qualquer região anatômica bucal com formas
e tamanhos variados.
c. ( ) Úlcera Traumática – Mancha ou pápulas, única
ou múltipla, bem delimitada e frequente em
recém-nascidos e idosos.
d. ( X ) Candidíase atrófica crônica – Manchas avermelhadas, associada com a má adaptação de
próteses e higiene precária, assintomática e
mais frequente em palato duro.
e. ( ) Candidíase atrófica crônica – Mancha ou placa
vermelho-escurecida, bem delimitada, mais
frequente em palato duro e mole que não
desaparece à compressão

27. Assinale a alternativa que possui apenas situações de emergência odontológica:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Trauma, abscesso, fratura, dor.
Hemorragia, abscesso, fratura, dor.
Hemorragia, fratura, dor.
Hemorragia, fratura, dor, sofrimento.
Hemorragia, lesões por infecções agudas, dor.
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28. Os exames complementares em Odontologia
auxiliam na confirmação ou descarte de diagnósticos
levantados na anamnese, exame físico e exame clínico.
Assinale a alternativa incorreta com relação aos exames complementares utilizados em Odontologia.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A Biópsia é a remoção controlada e deliberada
de tecido de um organismo vivo para análise
microscópica.
( ) Citologia esfoliativa é o exame de células raspadas da superfície de uma lesão com um instrumento, colocado e fixado em uma lâmina,
com objetivo de obtenção de diagnóstico.
( X ) A citologia esfoliativa é indicada quando há
presença de pequenas lesões para proservação da boca.
( ) O exame radiográfico é indicado quando há
suspeita de envolvimento de tecidos mineralizados (ossos, dentes e cálculos).
( ) A citologia esfoliativa é indicada quando há
presença de lesões extensas ou múltiplas para
proservação do paciente sem oportunidade
cirúrgica (ex.: candidíase e infecções virais).

29. Quanto aos agentes causadores das dores pulpares, assinale a alternativa incorreta.
a. (
b.

c.

d.

e.

) As dores pulpares podem ser causadas por
agentes biológicos, físicos e químicos.
( X ) As dores pulpares podem ser causadas por
agentes biológicos, físicos, químicos e de
ordem sistêmica.
( ) No que se refere à ação dos agentes biológicos, a cárie favorece a agressão do tecido
pulpar pela exsudação de substâncias que
afetam os túbulos dentinários.
( ) No que se refere à ação dos agentes biológicos, as periodontopatias favorecem a agressão do tecido pulpar pela exsudação de substâncias que afetam os túbulos dentinários.
( ) A fratura do elemento dental propicia a exposição dos túbulos dentinários, o que gera
episódios dolorosos.

Estado de Santa Catarina

30. São lesões fundamentais para o diagnóstico clínico de alterações na saúde bucal dos pacientes:

33. O trauma de face é um problema de saúde
pública significativo nos dias atuais.

a. ( ) Úcera, abfração, mancha, placa, pápula,
nódulo, vesícula, bolha.
b. ( ) Úcera, erosão, contusão, placa, pápula, nódulo,
vesícula, bolha.
c. ( ) Úcera, erosão, mancha, placa, pápula, nódulo,
vesícula, tatuagem.
d. ( X ) Úcera, erosão, mancha, placa, pápula, nódulo,
vesícula, bolha.
e. ( ) Ferida, erosão, mancha, placa, pápula, nódulo,
vesícula, bolha.

Assinale a alternativa que contém afirmações incorretas com relação aos cuidados ao paciente com trauma
de face.

31. Com relação às lesões brancas da mucosa bucal
assinale a alternativa que não condiz com o tratamento adequado à lesão diagnosticada.
a. ( X ) Grânulos de Fordyce – cauterização.
b. ( ) Líquen plano reticular – acompanhamento
clínico.
c. ( ) Hiperqueratose focal irritativa – remoção do
trauma.
d. ( ) Leucoplasia – Acompanhamento clínico +
biópsias periódicas + remoção cirúrgica.
e. ( ) Queilite Actínica – Acompanhamento clínico
+ biópsias periódicas + remoção cirúrgica
(dependendo das características clínicas e
histopatológicas).

a. (
b.
c.
d.

e.

34. O tratamento odontológico é composto por uma
série de ações de orientação, prevenção e promoção
em saúde bucal.
Assinale a alternativa que contém o objetivo principal
do tratamento odontológico.
a. (
b.

32. Quanto ao processo de ação do Flúor, assinale a
alternativa correta.
a. ( ) O flúor adequado é aquele a que melhor o
paciente se adapta e isso depende da adesão
ao tratamento.
b. ( ) O flúor, se não estiver associado a métodos de
higienização e controle de placa, não possui
efeito.
c. ( ) Devem ser priorizadas substâncias que disponibilizem flúor em altas concentrações e por
um longo período de tempo.
d. ( ) Devem ser priorizadas substâncias que disponibilizem flúor em concentrações adequadas
às necessidades individuais de cada paciente.
e. ( X ) Devem ser priorizadas substâncias que disponibilizem flúor em baixas concentrações e por
um longo período de tempo.

) O pré-trauma inclui os cuidados de prevenção
da ampliação do dano.
( ) Redução da fratura: é o reposicionamento dos
fragmentos ósseos na sua posição anatômica.
( ) A fixação e a contenção dos segmentos devem
ser feitas para que ocorra a reparação óssea.
( X ) Quando o arcabouço facial é fraturado, o objetivo do tratamento é apenas manter a vida do
paciente.
( ) A oclusão original deve ser restabelecida,
lembrando que muitas vezes é essa oclusão
que guiará o reposicionamento anatômico do
arcabouço ósseo.

c.

d.

e.

) Promoção de cidadania com um olhar
ampliado da saúde e da sociedade.
( X ) Atingir tratamento completado, zerando
todas as necessidades de tratamento do
usuário, dando autonomia para que este
exerça o autocuidado.
( ) Controle total dos agentes etiológicos das
doenças bucais, zerando todas as necessidades do usuário, dando autonomia para que
este exerça o autocuidado.
( ) Produção de inclusão social pelo simples fato
de estarmos tratando de uma prática ainda
muito restrita aos extratos populacionais de
menor renda.
( ) Utilizar tecnologias adequadas aos problemas
populacionais, buscando eficiência e satisfação da população.
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35. Com relação à avaliação inicial do paciente com
trauma de face, assinale a alternativa que não corresponde à conduta adequada.
a. ( ) Os traumas na região facial podem resultar
em injúrias nos tecidos moles, como abrasão,
contusão ou lacerações.
b. ( ) Pacientes sem comprometimento neurológico
evidente ou risco de morte podem procurar
as unidades básicas de saúde e as unidades
de pronto atendimento no mesmo dia do
trauma ou em dias subsequentes.
c. ( X ) Pacientes com comprometimento neu
rológico evidente ou risco de morte podem
procurar as unidades básicas de saúde e as
unidades de pronto atendimento no mesmo
dia do trauma ou em dias subsequentes.
d. ( ) Antes da avaliação física completa e da obtenção detalhada do histórico do trauma, deve-se ter atenção às lesões que exigem cuidados
imediatos.
e. ( ) Os traumas na região facial podem resultar em comprometimento do arcabouço
ósseo da face, como: fratura nasal, fratura do
zigoma, do arco zigomático, da maxila, das
estruturas supraorbitárias e do complexo
naso-orbitoetmoidal.

36. Em odontologia sabe-se que há uma estreita relação entre lesões periapicais e lesões pulpares.
Com relação a esses eventos, assinale a alternativa
correta.
a. ( ) O conteúdo bacteriano das lesões periapical e
pulpar são completamente distintos.
b. ( ) O uso da correta terapêutica medicamentosa
é o principal aspecto, tanto no tratamento das
lesões pulpares, como nas periapicais.
c. ( ) A condição de saúde sistêmica do paciente
será o principal definidor da localização da
lesão.
d. ( ) A etiologia das alterações periapicais é diferente das alterações pulpares, visto que se
refere à lesão pulpar não tratada adequadamente que leva à sua necrose.
e. ( X ) A etiologia das alterações periapicais é a mesma
das alterações pulpares, visto que se refere à
contínua progressão da lesão pulpar não tratada adequadamente que leva à sua necrose.
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37. Assinale a alternativa que não contém um aspecto
que pode prevenir dores pulpares:
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

e. (

Uso de flúor tópico.
Uso de restaurações de porcelana.
Uso de flúor nas águas de abastecimento.
Uso de protetores bucais para a prática de
esportes.
) Uso de restaurações de resina em substituição
às de amálgama, devido à possível eletrossensibilidade .

38. Com relação ao abscesso periapical agudo em
fase inicial, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Ainda não há evidência de edema.
b. ( ) A dor também é considerada difusa.
c. ( X ) O pus estará localizado no ligamento periodontal apical.
d. ( ) Pode haver presença de pus em anexos da
face.
e. ( ) A dor relatada pelo paciente é causada por
estímulo.

39. Com relação à pulpite assintomática, assinale a
alternativa incorreta.
a. ( X ) Neste caso a cavidade pulpar estará fechada e
pode haver ou não produção purulenta.
b. ( ) Nesta condição a polpa pode se apresentar
ulcerada ou com pólipo pulpar.
c. ( ) Sua etiologia é semelhante à da pulpite sintomática; no entanto, os estímulos são menos
intensos, o que permite uma resposta pulpar.
d. ( ) Normalmente, os usuários procurarão atendimento na UBS por outros motivos que não a
pulpite assintomática.
e. ( ) É caracterizada pela presença de uma inflamação crônica no tecido pulpar associada à
presença de uma câmara pulpar aberta, o que
gera uma via de drenagem e, portanto, resulta
na ausência de sintomas.
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40. Para que seja feita a avaliação diagnóstica correta
do estado pulpar e periapical, será necessário lançar
mão de recursos semiotécnicos.
Assinale a alternativa incorreta com relação aos possíveis recursos semiotécnicos empregados.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Teste de sensibilidade pulpar
Teste de mobilidade
Teste de percussão
Exame radiográfico
Estado de saúde geral do paciente

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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