Prefeitura Municipal de Tijucas
Edital no 003/2011
http://tijucas.fepese.org.br

Caderno
de Prova
E3S14

abril

3

3 de abril
das 15 às 18 h
3 h de duração*
40 questões

Odontólogo Endodontista do
Centro de Especialidades Odontológicas

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
Português

10 questões

1. Assinale a resposta correta, quanto à acentuação
gráfica.
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

As palavras é e à são oxítonas.
A palavra ínterim é paroxítona, como pegada.
Como Camboriú acentuam-se Taió, Timbó.
Como Balneário, recebem acento município,
espécime, rápido.
e. ( X ) Como próximo acentuam-se fotógrafo,
trânsito, técnico.

2. Assinale a alternativa com a frase correta, quanto
ao emprego da crase.
a. ( ) Obedeço as leis de meu país.
b. ( ) Iremos a praia, ao meio-dia e meia.
c. ( X ) Não fui a festas ontem, por causa deste
concurso.
d. ( ) Era cedo quando cheguei à Balneário
Camboriú.
e. ( ) Em Tijucas, Elias viu-se cara à cara com um
dinossauro.

Texto
“A história de Tijucas começa em 1530, com a passagem do navegador europeu Sebastião Caboto pela
costa de Santa Catarina, a serviço da Espanha. O povoamento da região só se inicia de fato a partir de 1788,
quando um grupo de colonizadores decide subir o rio
Tijucas à procura de pinheiros.”
http://www.sc.gov.br/portalturismo

(20 questões)
3. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Agora é onze horas.
b. ( X ) Cachoeiras, grutas, rio e mar – nesta região
tudo me agrada.
c. ( ) Aqui é proibido a entrada de pessoas de mau
humor.
d. ( ) Hão de existir tijucanos conhecedores da
história de sua cidade.
e. ( ) Aqui aluga-se casarões do início do século XX.

4. Considerando as formas verbais sublinhadas, assinale a alternativa correta, quanto à predicação verbal.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Aquela gruta tem em seu interior um belo
córrego. – verbo transitivo indireto.
( ) Um grupo de colonizadores subiu o rio Tijucas.
– verbo transitivo indireto.
( ) Quando virás a esta cidade? – verbo transitivo
direto.
( ) Aspiro à aprovação neste concurso. – verbo
transitivo direto.
( X ) A cidade oferece aos turistas bons restaurantes, hotéis e opções de lazer. – verbo transitivo
direto e indireto.

5. Assinale a alternativa correta, quando à classificação sintática dos termos sublinhados.
a. (
b. (

) Tijucas, como vives em meu coração! – aposto.
) Conheço bem as belezas naturais de minha
cidade. – complemento nominal.
c. ( ) Seguem anexas as informações solicitadas.
– vocativo.
d. ( X ) Zita mesma organizou as últimas Olímpíadas
Tijuquenses. – predicado.
e. ( ) Em Tijucas temos casarões quanto possível
antigos. – sujeito.
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6. Assinale a alternativa correta, quanto à classificação da oração sublinhada.
a. ( X ) Coordenada adversativa: Não conheço o
Ginásio de Esportes João Bayer Filho, no
entanto pretendo conhecer.
b. ( ) Coordenada conclusiva: Porque buscavam
pinheiros, colonizadores subiram o rio Tijucas.
c. ( ) Subordinada adverbial conformativa: “quando
um grupo de colonizadores decide”.
d. ( ) Subordinada adverbial temporal: “A história
de Tijucas começa em 1530”.
e. ( ) Subordinada adjetiva restritiva: Meu pai, que
ama Tijucas, torce pelo Tiradentes Esporte
Clube.

7. Assinale a alternativa correta, quanto à adequada
substituição das expressões sublinhadas pelo pronome correspondente.
a. ( ) Esta cidade? Queremos-lhe bem.
b. ( ) José é um grande amigo. Vi-lhe na praia.
c. ( X ) Querido José, abraça-o o amigo que muito o
estima.
d. ( ) A secretária ficou satisfeita, pois paguei-a
ontem.
e. ( ) Desejo cumprimentar você pela promoção;
felicito-lhe.

8. Assinale a alternativa com a frase que não apresenta vício de linguagem.
a. ( X ) A liberdade é essencial para a democracia.
b. ( ) No Salto do rio Tijucas há uma queda d’água
que sobe pra cima 80 m de altura!
c. ( ) Mulheres invejam Angelina Jolie, porque a
boca dela é carnuda.
d. ( ) Este guia turístico ganha por cada atração que
mostra.
e. ( ) Faltou recursos para a conservação das
estradas?
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9. Complete o espaço de cada frase com uma das
formas verbais apresentadas.
1. Um grupo de turistas          o
Casarão Gallotti. (visitou / visitaram)
2. Talvez          quinze anos que
estive no Salto do rio Tijucas. (faça / fará)
3. Os Estados Unidos      um país de
grande extensão territorial. (é / são)
Assinale a alternativa que apresenta a sequência gramaticalmente correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

visitaram – faça – é
visitou – fará – é
visitou – faça – é
visitou – faça – são
visitaram – fará – são

10. Examine o texto abaixo, como parte de um ofício.
Eu, Fabiano Silva de Menezes, brasileiro, casado,
agente administrativo, inscrito no CPF sob no 341940,
residente e domiciliado à rua Pandorgas, no 77, nesta
cidade, solicito à Vossa Excelência que aboneis as
faltas que ele teve na última semana, pois ocorreram
problemas familiares.
Limitado ao exposto, ficai com meus votos de estima e
consideração.
Assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Em “que aboneis” há perfeita concordância da
forma verbal, com o sujeito “Vossa Excelência”.
( X ) Há erro em “à Vossa Excelência”, porque antes
de pronomes de tratamento não ocorre crase.
( ) Está correta a regência, na expressão
“residente e domiciliado à rua”.
( ) Está correta a concordância da expressão “ele
teve” com o sujeito do documento.
( ) Em “ficai com meus votos” a forma verbal
concorda, adequadamente, com o pronome
“Vossa Excelência”.
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Atualidades

10 questões

11. O nome de Sakineh Mohammadi esteve, por
algum tempo, presente no noticiário nacional e internacional. Condenada à morte por apedrejamento,
pelo crime de adultério, teve sua sentença suspensa
em virtude de uma grande campanha internacional
que pedia a sua libertação.
Assinale a alternativa que indica o país onde esses
fatos ocorreram.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Irã
Cuba
China
Venezuela
Turquestão

12. Assinale a alternativa correta em relação ao
desempenho da economia brasileira em 2010.
a. ( ) O Brasil, ao contrário dos demais países emergentes, teve baixos índices de crescimento do
mercado interno e do PIB, o que poderá comprometer o desempenho da sua economia
nos próximos anos.
b. ( X ) Pode-se afirmar que houve um crescimento
do mercado interno e que teve um bom
índice de crescimento, principalmente se
comparamos nossos índices aos de desempenho da economia mundial.
c. ( ) Tivemos no último ano um desempenho econômico medíocre se comparado aos demais
países da América Latina e do Caribe e fomos
ultrapassados em valores do PIB por países
como a Espanha, o Canadá e a Hungria.
d. ( ) Devido ao pequeno crescimento do PIB o
Brasil perdeu alguns lugares na relação das
maiores economias do planeta, ocupando
hoje o 72° lugar.
e. ( ) Ao contrário dos prognósticos de alguns
economistas, a economia brasileira no último
ano teve o melhor desempenho entre os chamados BRICS, superando o PIB da China e da
Índia.

13. Dilma Rousseff, economista de 63 anos, assumiu
no dia 1o de janeiro a Presidência da República.
Assinale a alternativa correta a respeito da participação feminina no poder.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Dilma Rousseff é a primeira mulher a exercer
um cargo eletivo no Brasil.
( ) Em outros momentos da nossa história outras
mulheres, como Maria Quitéria, governaram o
país em períodos revolucionários.
( X ) Já no século XIX, o Brasil foi governado por
uma mulher. O Imperador D. Pedro II entregou a coroa à sua filha, a princesa Isabel, que
governou o país como Regente.
( ) A catarinense Anita Garibaldi, durante a
Revolução Farroupilha, assumiu a Presidência
da República Juliana que compreendia um
vasto território, de Laguna (SC) aos campos do
Rio Grande.
( ) Embora países de outros continentes tenham
tido mulheres governantes, o Brasil elegeu a
primeira mulher presidente na América Latina.

14. Examine as afirmações abaixo em relação aos
problemas urbanos que enfrentamos:
1. Um dos grandes problemas urbanos é o da
coleta e a destinação do lixo. As cidades ricas
produzem mais lixo por habitante do que as
suas irmãs mais pobres.
2. Não obstante o crescimento do mercado imobiliário, um considerável número de pessoas
em nossas cidades ainda mora em condições
extremamente precárias.
3. O crescimento da produção e venda de
automóveis, embora tenha reflexos positivos
na economia, congestiona as metrópoles e
aumenta a poluição.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
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.
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15. Segundo os dados do Censo 2010, publicados
pelo IBGE em 10 de agosto daquele ano, a população
brasileira era:
a. ( ) Inferior a 155 milhões de habitantes.
b. ( ) superior a 150 milhões, mas
inferior a 160 milhões de habitantes.
c. ( ) superior a 165 milhões, mas
inferior a 170 milhões de habitantes.
d. ( X ) superior a 190 milhões, mas
inferior a 210 milhões de habitantes.
e. ( ) superior a 200 milhões, mas
inferior a 220 milhões de habitantes.

16. Considere as afirmativas abaixo a respeito da
mobilidade social no Brasil Contemporâneo:
1. A classe “C” encontra-se em visível crescimento, particularmente na região nordeste do
Brasil.
2. O crescimento da classe “C” em parte pode ser
explicado pelo ingresso de milhares de pessoas no mercado de trabalho.
3. Com o crescimento desta nova classe
média aumenta a procura por passagens de
avião, roupas, telefones móveis e aparelhos
eletro- eletrônicos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

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

17. Do litoral catarinense ao do Espírito Santo, em
nosso mar territorial, repousa uma imensa reserva de
petróleo acerca de 5 mil metros abaixo do solo.
Esta imensa riqueza é conhecida como:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Camada pré-sal.
Aquífero Guarani.
Maciço do Atlântico.
Camada pré-cambriana.
Reserva Guarani- Carajás.
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18. Muitos países viveram, nas últimas décadas,
conflitos étnicos e ou religiosos que contribuíram
para a divisão da população em grupos rivais e antagônicos, provocaram matanças e enormes prejuízos
econômicos.
Examine a lista de países abaixo:
1. Sri Lanka.
2. Irlanda do Norte.
3. Israel.
Assinale a alternativa que identifica os países, da relação acima, em que ocorreram tais conflitos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas 1
Apenas 3.
Apenas 1 e 2
Apenas 1 e 3
1, 2 e 3

19. Trata-se de recurso vital para a sobrevivência
humana no planeta. Torna-se a cada dia mais raro
e difícil de ser obtido, pois só podemos dispor facilmente, para uso humano, de menos de 1% da quantidade que dele existe na Terra. Trata-se do(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Sal.
Água.
Petróleo.
Oxigênio.
Gás carbônico.

20. O ano de 2010 foi marcado, nos campos da tecnologia e da informação, pelo lançamento de um novo
produto portátil que reúne inúmeras funções como
navegar na Internet, assistir vídeos e escutar música.
Assinale a alternativa que indica o nome do novo
equipamento.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Televisores Smart da LG
Desktop “All in One”
Wi Fi da Lenovo
iPad da Apple
Bluetooth

Prefeitura Municipal de Tijucas

Conhecimentos Específicos
21. Dentre os cimentos abaixo, assinale a alternativa
que representa aquele que é considerado como o principal material usado para forramento cavitário em preparos cavitários classificados como muito profundos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Resinoso
Hidróxido de cálcio
Policarboxilato de zinco
Óxido de zinco e eugenol
Ionômero de vidro reforçado por metal

22. Assinale a alternativa que representa o material
dentário que há muito tempo vem servindo como
agente de cimentação universal, tendo a vantagem
de possuir boas características de manipulação e uma
comprovada longevidade na cavidade oral quando
é usado para cimentação de restaurações que foram
bem planejadas e bem adaptadas. Por outro lado, tem
a desvantagem de ser irritante à polpa, não ser adesivo e não apresentar propriedades anticariogênicas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Cimento de silicato
Cimento de fosfato de zinco
Cimento de ionômero de vidro
Cimento de policarboxilato de zinco
Cimento de óxido de zinco e eugenol

23. O Cirurgião-Dentista, ao realizar radiografia de
diagnóstico para executar endodontia no elemento
dental 26, observou a ocorrência de superposição do
processo zigomático da maxila sobre os ápices radiculares do referido elemento dental, prejudicando a
interpretação radiográfica.
Assinale o método radiográfico que o profissional dentista deve utilizar para solucionar esta situação:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

de Loret
de Parma
de Donovan
de Le Máster
de Miller-Winter

(20 questões)

24. A manutenção da dentição natural funcional é
um dos principais critérios para um envelhecimento
saudável. A endodontia é uma importante aliada no
processo de se alcançar esse objetivo; assim, o cirurgião-dentista deve ter conhecimento das alterações
fisiológicas inerentes ao processo de envelhecimento
do indivíduo.
Sobre os efeitos do envelhecimento sobre o complexo
dentina-polpa, assinale a alternativa incorreta.
a. (
b.
c.
d.

e.

) Em decorrência da idade, ocorre redução no
número de células da polpa.
( ) Na polpa há aumento na quantidade e na
espessura das fibras colágenas.
( ) Uma das alterações pulpares mais comumente encontradas é a calcificação distrófica.
( ) Ocorre redução do tamanho da câmara pulpar
em função do depósito contínuo de dentina
secundária normal.
( X ) A dentina esclerosada, que se desenvolve em
função do envelhecimento do indivíduo, origina-se a partir do terço médio cervical radicular e progride em direção ao ápice radicular.

25. Existem enfermidades ou estados patológicos
que podem interferir no tratamento endodôntico,
fazendo com que alguns cuidados adicionais devam
ser observados. Assim, a profilaxia antibiótica para
alguns pacientes é fundamental em qualquer procedimento que envolva infecção, principalmente nos
casos de penetração desinfectante.
Assinale a alternativa que representa uma condição
que requer cobertura antibiótica para prevenção de
um quadro de bacteremia:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Prolapso mitral sem refluxo
Presença de marca-passo
Presença de válvulas cardíacas protéticas
Presença de desfibriladores implantados
Doença de Kawasaki prévia sem disfunção
valvar
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26. Um paciente de 37 anos, sexo masculino, fumante,
procurou o atendimento de urgência odontológico
na Unidade Local de Saúde, queixando-se de dor
espontânea, intensa, pulsátil, que não o deixou dormir,
relacionada ao dente 47, e que não se reduz com uso
de anti-inflamatórios e analgésicos. Na avaliação clínica
o cirurgião-dentista verificou que o paciente apresentava significativa redução da abertura de boca, que
não permitia acesso para intervenção do dente em
questão. Adicionalmente, foi relatado que no dia anterior foi atendido por outro cirurgião-dentista e recebeu
múltiplas injeções de bloqueio do nervo alveolar inferior para produzir anestesia adequada para a realização
de uma restauração profunda do elemento dentário 47.
Diante da necessidade de intervenção odontológica para realização de tratamento endodôntico do
referido elemento dental, assinale a alternativa que
representa a técnica anestésica mais indicada para
possibilitar a realização do referido procedimento
odontológico de urgência:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Técnica de Akinosi
Técnica de Gow-Gates
Técnica da Injeção Intraóssea
Técnica do Bloqueio do Nervo Bucal
Técnica do Bloqueio do Nervo Alveolar Inferior

27. Uma mulher de 28 anos de idade procurou o
serviço de odontologia da Unidade Local de Saúde
queixando-se da presença de uma lesão na região do
“céu da boca”. Ao exame clínico o cirurgião-dentista
observou que se tratava de uma lesão exofítica
esbranquiçada com tamanho aproximado de 5mm,
bem delimitada, pediculada e de superfície rugosa
com aspecto de “couve flor”. Segundo a paciente, a
lesão cresceu lentamente e não havia dor relacionada
à mesma.

28. O diagnóstico em endodontia é uma etapa bastante subjetiva da terapia endodôntica, pois a maioria
dos recursos semiotécnicos empregados está baseada
na interpretação de sinais e sintomas preexistentes ou
provocados e está associada às respostas obtidas na
execução de testes. A interpretação dessas respostas
poderá estabelecer correlações entre o normal e o
alterado.
Sobre os testes térmicos utilizados para diagnóstico
em endodontia, é correto afirmar:
a. (
b.
c.

d.

e.

29. Assinale a alternativa correta sobre a orientação
do atendimento de urgência odontológica no campo
do Sistema Único de Saúde:
a. (
b.

c.

O diagnóstico mais provável é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Herpangina.
Condiloma Acuminado.
Hiperplasia Epitelial Focal.
Verruga Vulgar.
Papiloma.
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) O tetrafluoretano é um gás utilizado para o
teste pelo calor.
( ) O teste pelo frio, devido às suas limitações e
aos falsos resultados, é pouco utilizado.
( X ) A dor resultante dos testes pelo frio está associada às diferenças nos coeficientes de contração das diversas estruturas que compõem o
dente.
( ) O teste pelo calor apresenta menor dificuldade na estimulação da resposta dolorosa
quando comparado ao teste pelo frio.
( ) O teste pelo frio tem como desvantagem
provocar danos significativos na polpa a ele
submetida.

d.
e.

) Deve ocorrer prioritariamente no hospital,
onde há maior estrutura para atendimento.
( X ) Deve ocorrer na Unidade Local de Saúde,
podendo haver o encaminhamento ao Centro
de Especialidades Odontológicas ou hospital.
( ) Deve ocorrer prioritariamente no Centro
de Especialidades Odontológicas, onde há
profissionais de várias especialidades para
atendimento.
( ) Nunca deve haver encaminhamento ao hospital em razão do risco de infecção.
( ) Independentemente da extensão e gravidade
do trauma, jamais uma urgência odontológica deve ser atendida primeiramente numa
Unidade Local de Saúde.

Prefeitura Municipal de Tijucas

30. A reação inflamatória aguda é a primeira reação
do organismo diante de um agente agressor. Dessa
forma, o tecido conjuntivo da polpa reage através da
inflamação aguda da mesma maneira que as outras
partes do organismo; no entanto, suas manifestações
apresentam maior complicação na polpa do dente,
dada sua característica peculiar de estar cercado por
dentina que irá constituir uma barreira de tecidos
duros que poderão complicar a evolução dos quadros
relacionados às alterações vasculares peculiares neste
processo. Uma vez instaladas injúrias no tecido conjuntivo, uma série de alterações muitas vezes simultâneas passam a ser desencadeadas.
Assinale a alternativa que representa o mediador químico responsável pelos primeiros eventos da reação
inflamatória aguda, mediando a resposta monofásica
do aumento transitório da permeabilidade vascular:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Histamina
Prostaglandina
Leucotrienos
Plasmina
TNF-alfa

31. Assinale a alternativa incorreta sobre o uso sistêmico de fluoretos, na odontologia.
a. ( ) Água cujo teor de flúor é desconhecido não
deve ser oferecida à população.
b. ( X ) O benefício contra cárie dentária decorrente
da exposição à água fluoretada é perene.
c. ( ) No Brasil, o Valor Máximo Permitido (VPM) de
fluoreto na água de abastecimento pública é
1,5 ppm.
d. ( ) Adicionado à água em concentração indicada
e correta, não se conhecem malefícios do
fluoreto.
e. ( ) Populações que não têm acesso à água fluoretada chegam a apresentar valor de CPO-D em
torno de 30% superior em comparação àquelas beneficiadas.

32. Assinale a alternativa incorreta sobre a Estratégia
Saúde da Família, conforme consta na Política Nacional
de Atenção Básica (Portaria 648/GM de 28/03/2006):
a. (
b. (

) Deve realizar diagnóstico situacional.
) Deve ser um espaço de construção da
cidadania.
c. ( ) Deve buscar a integração com organizações
sociais.
d. ( X ) Tem como foco a família, nunca a comunidade.
e. ( ) Tem caráter substitutivo em relação à rede de
Atenção Básica tradicional.

33. Assinale a alternativa incorreta sobre a infraestrutura e os recursos necessários para a implantação
das Equipes de Saúde da Família, segundo a Política
Nacional de Atenção Básica (Portaria 648/GM de
28/03/2006):
a. ( X ) Existência de equipe multiprofissional responsável por, no máximo, 400 pessoas.
b. ( ) Número de ACS suficiente para cobrir 100%
da população cadastrada.
c. ( ) Equipe de profissionais com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
d. ( ) No máximo cada ACS deve cobrir 750 pessoas
e deve haver até 12 ACS por equipe.
e. ( ) A equipe deve ser composta por, no mínimo,
médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de
enfermagem e ACS.

34. Assinale a alternativa correta sobre a Lei 8.080/90:
a. (
b.
c.

d.

e.

) Ela criou o SAMU e contribuiu decisivamente
para sua difusão no território nacional.
( ) Regula a participação social no setor de saúde
nas três esferas do governo.
( ) Em que pese ter sido promulgada pelo
governo Collor, seu embrião surgiu no
governo Geisel.
( ) Representou importante avanço para o
Sistema Único de Saúde na década de 1990,
porém acabou revogada pela NOAS 01/2002.
( X ) Diretrizes contempladas na Lei 8.080/90,
assim como o próprio Sistema Único de
Saúde, têm origem no Movimento de Reforma
Sanitária.
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35. Analise o texto abaixo:
“O                 reforça no
SUS o movimento da gestão pública por resultados,
estabelece um conjunto de compromissos sanitários
considerados prioritários, pactuado de forma tripartite,
a ser implementado pelos entes federados”. Assinale a
opção que preenche corretamente a lacuna:
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Pacto do INS
Pacto do PSF
Pacto pela Vida
Acordo de gestores
Acordo tripartite

36. Na epidemiologia da saúde bucal, o índice CPI é
utilizada para qual agravo?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Fluorose
Má oclusão
Cárie dentária
Doença periodontal
Câncer de boca

37. Considere lesões sólidas, circunscritas, de localização superficial ou profunda, formadas por tecido
epitelial conjuntivo ou misto maior que 3 mm, que
em geral estão situadas profundamente e envolvem a
submucosa. Assinale a alternativa que melhor representa o tipo de lesão descrito no enunciado:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Bolha
Vesícula
Nódulo
Erosão
Placa
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38. Assinale a alternativa incorreta sobre condutas
após acidente com material perfurocortante na clínica
odontológica.
a. (
b.
c.
d.

e.

) Deve-se lavar exaustivamente o ferimento
com água e sabão.
( ) Pode-se usar álcool 70% para a lavação da
área ferida.
( ) A injeção imediata de antissépticos não é
recomendada.
( ) A quimioprofilaxia nos acidentes de alto risco
para HBV pode ser iniciada até uma ou das
semanas depois do acidente.
( X ) A quimioprofilaxia contra HIV pode ser iniciada 72 h depois do acidente, sem perda de
sua efetividade.

39. É inervado pelo nervo hipoglosso e é o mais forte
músculo da língua. Identifique-o.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Músculo master
Músculo intrínseco
Músculo hipoglosso
Músculo genioglosso
Músculo palatoglosso

40. É indicado para a remoção de polpas em canais
relativamente amplos e retos com rizogênese completa. Seu uso em canais atrésicos é contraindicado.
É útil também na remoção de bolinhas de algodão ou
outros materiais soltos no interior do canal.
Essas características são de qual instrumento?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Extirpa-nervos
Limas tipo Flexofile
Limas tipo Hedström
Limas Senseus
Limas tipo K

.
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