CADERNO
D E P R O VA

Prefeitura de Florianópolis
Concurso Público • Edital 009/2019
http://florianopolis.fepese.org.br

S03

Odontólogo

Instruções

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.

17 de novembro

50 questões

14h30 às 18h30

4h de duração*

PÚBLICO

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento
do cartão-resposta.

ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO

Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.

.
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Língua Portuguesa

10 questões

1. Leia a tirinha.

2. Leia o texto.
[…] a fisionomia de José Maria estava tão transtornada que o padre, também de pé, começou a recuar,
trêmulo e pálido. “Não, miserável! não! tu não me fugirás!” bradava José Maria, investindo para ele. Tinha os
olhos esbugalhados, as têmporas latejantes; o padre ia
recuando… recuando…
Machado de Assis

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ).
(
(
(
(
(
(
https://www.google.com

Analise as afirmativas abaixo em relação à tirinha.
1. O humor da tirinha reside no fato de a namorada perceber, na fala do namorado, os problemas gramaticais e não gostar deles.
2. Em sua fala, a namorada faz referência à colocação pronominal.
3. O namorado faz a colocação pronominal
errada em todas as falas.
4. Para corrigir suas falas, o namorado deveria
usar a ênclise em todas as falas.
5. Para corrigir a frase: “Nunca deixe-me!” será
necessário usar a próclise, assim: ”Nunca me
deixe”.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

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

) As aspas foram usadas para indicar a fala de
um personagem.
) José Maria era o nome do padre que estava
trêmulo e pálido.
) Na frase: “Não, miserável!”, a vírgula foi usada
para separar um vocativo.
) A vírgula antes de “investindo” é optativa.
) José Maria estava de pé.
) Em “tu não me fugirás”, o emprego do tempo
verbal indica uma ação certa a acontecer; é,
pois, o futuro do presente do indicativo.

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

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

V•V•F•F•V•V
V•F•V•F•V•V
F•V•F•V•F•F
F•F•V•V•V•V
F•F•V•F•F•F

3. Apenas uma alternativa apresenta-se com acentuação e ortografia corretas. Assinale-a.
a.
b.
c.
d.

Houve concenso naquela sessão plenaria.
Sempre quiz fazer parte da exceção à regra.
A aterrissagem foi tranquila, tanto quanto o voo.
Que eles viajem bem e que vejam a jibóia tão
famosa.
e. SQUARE Esses frascos contém substância tóxica, esplendidamente acomodada.
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
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4. Leia o texto.

6. Leia o texto.

Ontem levava a domicílio uma encomenda solicitada.
Estava a dirigir pela estrada quando, a um metro de
minha vista, observei a sinaleira que estava intermitente. Falei a pessoa que estava comigo no carro: “se
não estou atenta a sinalização, com certeza, teria
problemas”.

Em uma delegacia…

Analise as afirmativas abaixo em relação ao texto.
1. No texto há a necessidade de duas crases.
2. O texto está corretamente redigido.
3. O texto dá exemplo de que a crase ocorre
quando há a junção do artigo “a” e a preposição “a”.
4. Diante de palavra feminina sempre ocorre
crase.
5. A pontuação do texto está correta.

— Quero comunicar o desparecimento de um polvo…
— A polícia só se mobiliza após 24h!
— Foi ontem …
— Alguma briga em casa? Ele já sumiu antes? Apresentava olhos vermelhos, comportamento arredio, notas
baixas na escola…?
— Por que tanta pergunta?
— Sabe quantos casos de polvos desaparecidos temos
aqui por dia, meu amigo?
Laerte Laerte

Analise as afirmativas abaixo em relação ao texto.
1. O diálogo pode ser considerado irreal considerando uma das falas do delegado.
2. Temos, no texto, nas palavras sublinhadas,
exemplo da regra geral de concordância
nominal.
3. Se na porta da delegacia, o senhor encontrasse uma placa com os seguintes dizeres:
“Hoje, entrada é proibida!”, veria uma placa
corretamente escrita e não entraria.
4. A crase é obrigatória em indicativo de horas,
como em: Começa a sessão às 24h. Igual uso
obrigatório tem-se em: “O depoimento está
marcado para às 24h”.
5. Na frase: “Alguma briga em casa?”, a palavra
sublinhada não é o verbo “brigar”.

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

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

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

5. Escolha a forma verbal (entre parenteses) correta.
 Se eu (depuser/depor), serás condenado!
 (Acodimos/Acudimos) o aluno que se
machucou.
 Quando eu (vir/ver) o diretor, falarei com ele.
 Quando olhei para trás, a água
(invadira/invadiu) as lojas.
 Eu (reavi/reouve) meus pertences.
Assinale a alternativa que indica corretamente as
formas verbais.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

depuser • acudimos • vir • invadira • reouve
depuser • acodimos • vir • invadira • reouve
depor • acudimos • ver • invadiu • reouve
depor • acudimos • ver • invadira • reavi
depor • acodimos • ver • invadiu • reavi
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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7. Avalie as frases quanto à regência verbal, e coloque
( C ) para correta, e ( E ) para errada.
( ) Custo a crer que não virás ao meu aniversário.
( ) Precisei bem o problema e será dada a
solução.
( ) Pago a divida para o devedor.
( ) A rua que minha amiga mora é um verdadeiro
jardim.
( ) A aluna cuja atitude louvável me referi, compareceu hoje.
( ) Aviso a quem interessar possa que o pagamento sairá hoje.

10. Leia o hipotético documento padrão ofício, endereçado ao Presidente da Assembleia Legislativa; nele
há lacunas que precisam ser preenchidas.
               ,
Apresentamos a                o
projeto para a ampliação de vagas nesta instituição
para ser discutido na próxima reunião ordinária dessa
Casa, conforme sua solicitação. Esperamos que, depois
de uma crítica discussão, haja a aprovação do que foi
proposto.
                ,

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

Zeferino da Silva
Coordenador de Planejamento Institucional

a.
b.
c.
d.
e.

Assinale a alternativa que apresenta correto preenchimento das lacunas.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

C•C•E•E•E•C
C•E•C•E•C•E
E•C•C•C•E•E
E•C•C•E•E•C
E•E•C•C•C•E

8. Sobre o uso dos pronomes, assinale a alternativa
correta.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Esta sua blusa lhe caiu bem.
Todo o aluno merece atenção.
Quero falar consigo agora, João!
Entre eu e você, não haverá discórdias.
Gosto de chocolate quente e sorvete; este no
verão, aquele no inverno pois aquece até a alma.

9. Assinale a alternativa que está em conformidade
com a norma culta.
a. SQUARE Vim à festa mas não lhe vi.
b. Check-square Houve muitos problemas naquela reunião.
c. SQUARE O almoço beneficiente foi servido às 12hs em
ponto.
d. SQUARE Colocaram um impecilho para mim usar a sala
de reuniões.
e. SQUARE Segue anexo a esta carta todas as fotografias
solicitadas.

a. SQUARE Senhor • Vossa Senhoria • Cordialmente
b. SQUARE Presidente • Vossa Excelência • Cordialmente
c. Check-square Senhor Presidente • Vossa Excelência •
Respeitosamente
d. SQUARE Senhor Presidente • Vossa Senhoria •
Atenciosamente
e. SQUARE Caro Senhor • Vossa Excelência •
Respeitosamente

Aspectos históricos, geográficos,
econômicos e culturais

5 questões

11. Analise o texto abaixo:
A população catarinense estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para o ano de
2019, indica um número superior a      milhões
de habitantes, com um crescimento de 1,3 na população, puxado especialmente por cidades localizadas
no              do Estado.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

6,5 • Meio-Oeste
7 • Litoral Norte
7,3 • Planalto Norte
8,0 • Vale do Itajaí
8,5 • Extremo-Oeste
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12. O Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística
divulgou, em agosto de 2019, as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros.
Estima-se que o Brasil tenha mais de 210 milhões de
habitantes e uma taxa de crescimento populacional
de 0,79% ao ano, apresentando          do
crescimento quando comparado ao período 2017/2018.
O mesmo instituto informa que é superior a      
mil pessoas a população estimada do Município de
Florianópolis, em 2019.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

queda • 500
equilíbrio • 507
crescimento • 510
desaceleração • 512
estagnação • 550

14. Identifique, na lista de fenômenos históricos
abaixo, aqueles que envolveram populações do Planalto ou do Oeste de Santa Catarina.
1.
2.
3.
4.

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

(

1. No passado, seu território foi disputado por
espanhóis e portugueses.
2. Sua atual área territorial é superior a
95.730,000 km².
3. As festas de caráter étnico evidenciam as
influências dos colonizadores europeus.
4. A indústria do turismo é a principal fonte de
arrecadação das cidades litorâneas como
Florianópolis e Itajaí.
5. Sua população estimada em 2019 é superior a
7 milhões de habitantes.

(

(

(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

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

15. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) sobre conflitos bélicos contemporâneos.

13. Analise as afirmativas abaixo sobre o Estado de
Santa Catarina.

a.
b.
c.
d.
e.

Tropeirismo.
Novembrada.
Coluna Prestes.
Contestado.

(

) A guerra na Síria se tornou ainda mais violenta
e complexa com as interferências de países
como a Rússia, os Estados Unidos, o Irã e a
Turquia, entre outros.
) Com a retirada das tropas estadunidenses do
Iraque, em 2011, grupos políticos dominados
por facções xiitas ou sunitas continuam se
enfrentando.
) A Somália sofre uma intervenção das forças
da União Africana, que pois fim aos conflitos
que duravam mais de 30 anos e vitimaram
2 milhões de civis.
) Os conflitos entre Israel e Palestina têm se
limitado a manifestações pacíficas, como
ocorreu este ano em Gaza, durante a Marcha
do Retorno.
) Na Nigéria, os conflitos que ocorrem desde
2009, entre cristãos e muçulmanos, envolvem
também lutas por terras e riquezas naturais.

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

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

V•V•F•F•V
V•F•V•V•F
V•F•F•V•V
F•V•V•V•V
F•V•V•F•V
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Legislação Municipal

5 questões

16. A Lei Complementar no 63/2003 reconhece como
Entidade:
a. SQUARE As empresas públicas de direito público e da
Administração Direta.
b. Check-square A autarquia e a fundação pública-pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração Indireta do Município.
c. SQUARE A autarquia, pessoa jurídica de direito privado,
integrante da Administração Direta municipal.
d. SQUARE A fundação, pessoa jurídica de direito privado, integrante da Administração Direta do
Município.
e. SQUARE A autarquia e a Sociedade de Economia Mista,
ambas de direito público, pertencentes à Administração Direta.

17. Conforme a Lei Complementar no 63/2003:
a. SQUARE O servidor responde apenas penalmente pela
execução irregular das suas atribuições.
b. SQUARE O funcionário militar responderá pelas atitudes
irregulares cometidas apenas no âmbito civil.
c. Check-square O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas
atribuições.
d. SQUARE O servidor civil responde apenas administrativamente pelo exercício infracional de suas
funções.
e. SQUARE O funcionário público não responderá por
irregularidades, uma vez no exercício de suas
atribuições.

18. Dar-se-á a vacância do cargo público, de acordo
com a LC no 63/2003, em decorrência de:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Demissão e aposentadoria, somente.
Falecimento e exoneração, apenas.
Falecimento e demissão, somente.
Aposentadoria e falecimento, apenas.
Exoneração, demissão, aposentadoria e
falecimento.

19. O prazo previsto pela Lei Complementar
no 63/2003 para a conclusão de processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá a:
a. Check-square 30 dias, admitida a prorrogação por até 15 dias.
b. SQUARE 45 dias, com prorrogação de 30 dias, se
necessário.
c. SQUARE 60 dias, não admitida a prorrogação.
d. SQUARE 60 dias, admitida a prorrogação por 30 dias.
e. SQUARE 90 dias, com previsão de 60 dias para a
prorrogação.

20. De acordo com a Lei Complementar no 63/2003,
considera-se Administração Pública Municipal:
a. SQUARE Cada Entidade onde estiver lotado o servidor.
b. SQUARE Cada Órgão onde estiver lotado o cargo do
servidor.
c. SQUARE Cada Órgão ou Entidade onde estiver lotado o
cargo do servidor.
d. Check-square A Administração Pública do Município de
Florianópolis, abrangendo sua Administração
Direta, Autárquica e Fundacional.
e. SQUARE Como sinônimo do Poder Legislativo Municipal.

Conhecimentos Específicos

30 questões

21. Dos critérios de classificação dos analgésicos
e anti-inflamatórios, o mais importante é o que se
baseia nos mecanismos de ação farmacológica.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente o
medicamento e seu mecanismo de ação.
a. SQUARE Ibuprofeno – inibidor seletivo
para cicloxigenase-2 (COX-2).
b. SQUARE Celecoxibe – inibidor não seletivo
para cicloxigenase-2 (COX-2).
c. Check-square Corticoesteroides – inibidores da
ação da Fosfolipase A2.
d. SQUARE Paracetamol – inibidor da ação
da Fosfolipase A2.
e. SQUARE Piroxicam – inibidor seletivo
para cicloxigenase-2 (COX-2).
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22. A Lei no 8.080 (Lei Orgânica da Saúde 080, de
19 de setembro de 1990) dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Esta lei regula,
em todo o território nacional, as ações e os serviços
de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em
caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais
ou jurídicas de direito Público ou privado.
Assinale a alternativa correta sobre as ações incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde (SUS).
a. SQUARE Entende-se por vigilância epidemiológica um
conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos
problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e circulação de bens e
da prestação de serviços de interesse da saúde.
b. SQUARE Entende-se por vigilância epidemiológica um
conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção, o tratamento ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde unicamente
coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das
doenças ou agravos.
c. SQUARE Entende-se por saúde do trabalhador, para fins
desta lei, um conjunto de atividades que se
destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e
proteção da saúde dos trabalhadores, assim
como visa à recuperação e reabilitação da saúde
dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos não advindos das condições de trabalho.
d. Check-square Entende-se por saúde do trabalhador, para fins
desta lei, um conjunto de atividades que se
destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e
proteção da saúde dos trabalhadores, assim
como visa à recuperação e reabilitação da
saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos
e agravos advindos das condições de trabalho.
e. SQUARE Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de
ações: de vigilância sanitária; de vigilância epidemiológica; de saúde do trabalhador. E não
estão incluídas ações de assistência terapêutica
integral (farmacêutica).
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23. Assinale a alternativa correta sobre a organização,
a direção e a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
previsto na Lei no 8.080 (Lei Orgânica da Saúde 080, de
19 de setembro de 1990).
a. SQUARE As ações e os serviços de saúde, executados
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de
forma regionalizada e hierarquizada em níveis
de complexidade decrescente.
b. SQUARE Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e
os serviços de saúde que lhes correspondam.
c. SQUARE A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é
única, de acordo com o inciso I do art. 198 da
Constituição Federal, sendo exercida no âmbito
dos Estados, pelo Ministério da Saúde.
d. SQUARE A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é
única, de acordo com o inciso I do art. 198 da
Constituição Federal, sendo exercida no Distrito
Federal, pelo Ministério da Saúde.
e. Check-square No nível municipal, o Sistema Único de Saúde
(SUS) poderá organizar-se em distritos de forma
a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de
saúde.

24. Diversas substâncias antimicrobianas coadjuvantes aos procedimentos mecânicos têm sido utilizadas
com a finalidade de exercer um controle químico do
biofilme bacteriano dental. Inúmeras publicações
apontam a clorexidina como a substância antimicrobiana que vem apresentando melhores resultados.
Assinale a alternativa correta sobre a clorexidina.
a. SQUARE Quando utilizada na forma de gel para uso tópico,
apresenta-se na concentração de 0,2 ou 1%.
b. Check-square Apresenta alta especificidade, com forte poder
de adsorção à superfície do dente.
c. SQUARE Na forma de soluções para bochecho, pode ser
encontrada na concentração de 0,5 a 5,0%.
d. SQUARE É considerada um detergente aniônico, disponível, por exemplo, na forma de sais de gluconato de clorexidina.
e. SQUARE Como vantagem, apresenta ação comprovada
sobre fungos e leveduras, bactérias gram-positivas. No entanto, não apresenta ação contra
bactérias gram-negativas.
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25. A partir dos resultados do Levantamento de
Condições de Saúde Bucal da População Brasileira- SB
Brasil- em 2003, ficou evidente a necessidade da organização da média complexidade em Odontologia na
efetivação do SUS.
Analise as afirmativas abaixo sobre os critérios
Gerais para Referência ao Centro de Especialidades
Odontológicas.
1. Definir critérios de priorização de encaminhamento, pactuando-os com a comunidade e
Conselhos Regionais e Locais de Saúde.
2. Os casos de urgência devem ser solucionados no Centro de Especialidades Odontológicas. Caso não seja possível, deverão ser
encaminhados para as Unidades Básicas ou
Pronto-Atendimento.
3. O encaminhamento deverá ser feito por meio
de formulários de referência/contra referência,
sempre acompanhados de exames complementares e radiografias.
4. Os casos de falta do paciente às consultas
nos Centros de Especialidades Odontológicas,
bem como outras questões administrativas,
serão de competência das gerências administrativas das Unidades Básicas responsáveis
pelo encaminhamento.
5. Após o término do tratamento, o paciente
será encaminhado para a unidade de saúde
de origem para conclusão do tratamento e
manutenção, com o formulário de contrarreferência devidamente preenchido onde conste
a identificação do profissional, o diagnóstico e
o tratamento realizado.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

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

26. A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2010 analisou a situação da saúde bucal da população brasileira
com o objetivo de proporcionar ao SUS informações
úteis ao planejamento de programas de prevenção e
tratamento, tanto em nível nacional quanto nos âmbitos estadual e municipal.
Assinale a alternativa correta sobre a metodologia
utilizada para esse levantamento.
a. SQUARE Para a condição dentária, foi utilizado o índice
preconizado pela OMS (WHO, 1997), do qual se
pode inferir o CPO-D médio (dentição decídua)
e o CEO-D (dentição permanente). O CPO-D/
CEO-D expressam a soma dos dentes cariados,
perdidos e obturados.
b. SQUARE No referido inquérito, o Índice de Estética Dental (DAI) foi utilizado para avaliação das anormalidades dentofaciais na dentição decídua.
Na idade de 12 anos e na faixa etária de 15 a 19
anos, foi empregado o índice de Foster e Hamilton (1969).
c. SQUARE A classificação conhecida como Índice de Dean
(DEAN, 1934) tem sido usada por muitos anos
para descrever a fluorose. Dada a baixa subjetividade envolvida na aferição dessa condição,
é o instrumento epidemiológico de escolha
para inquéritos populacionais, tendo em vista a
obtenção de baixos níveis de reprodutibilidade
em relação a outros índices.
d. SQUARE Embora na aferição da condição dentária os
dentes que apresentem lesões traumáticas
sejam codificados (código “T” do CPO), há uma
nítida perda de informação. Desse modo, julgou-se importante que o traumatismo dentário
fosse avaliado como uma medida específica,
em separado, na idade de 16 anos. Para este
exame foram considerados os incisivos superiores e inferiores permanentes, e os molares
permanentes e decíduos.
e. Check-square O índice mais utilizado em inquéritos populacionais para a aferição da condição periodontal
tem sido o CPI (Índice Periodontal Comunitário),
que é complementado pelo exame da Perda
de Inserção Periodontal (PIP) para a população
adulta e idosa. Especificamente com relação ao
CPI, o modo de aferição foi modificado no sentido de se obter a prevalência individualizada
dos agravos (sangramento, cálculo e bolsa).
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27. Assinale a alternativa correta de acordo com a Organização da Atenção à
Saúde Bucal por meio do Ciclo de Vida.
a. SQUARE Bebês de 0 a 24 meses - A limpeza da cavidade bucal é normalmente
iniciada antes mesmo da erupção dental. Usar um tecido limpo ou gaze
embebida em água filtrada ou soro para esfregar a gengiva. A escovação
está indicada a partir da erupção do primeiro molar decíduo, podendo-se
usar o mínimo possível de dentifrício (quantidade equivalente a um grão
de feijão cru).
b. SQUARE Crianças de 02 a 09 anos - A escovação continua sendo responsabilidade
dos pais ou responsáveis, mas à medida que a criança cresce, deve ser
estimulada a fazer a escovação sozinha. Neste período é importante que a
criança escove seus dentes e os pais/responsáveis complementem a escovação, à medida que o desenvolvimento da motricidade se dá ao longo do
tempo. Reforçar a importância de se usar o mínimo possível de dentifrício,
pois a ingestão ainda ocorre nessa idade. O uso de fio dental ainda não
está indicado.
c. Check-square Idosos (Acima de 60 anos) - As condições bucais relevantes mais comuns
são: cárie de raiz, xerostomia, lesões de tecidos moles, doença periodontal,
edentulismo, abrasão/erosão dentária, halitose, dificuldade de higienização, dificuldade de mastigação e deglutição, necessidade de prótese ou
uso de prótese mal adaptada. Escovação com dentifrício fluoretado e uso
do fio dental. Avaliar a coordenação motora para realização do controle de
placa e desenvolver, junto ao usuário, uma técnica adequada, até mesmo
individualizada. Quando necessário, solicitar ajuda de familiares ou cuidadores no processo de higienização.
d. SQUARE Adolescentes de 10 a 19 anos - Entre os 17 e 21anos há, geralmente, erupção dos terceiros molares, na maioria das vezes em local de difícil acesso,
o que exige cuidado especial na sua escovação. Nessa fase a maioria dos
dentes permanentes de maior risco à cárie já estão erupcionados. É importante usar linguagem adequada, de fácil compreensão, tratando o adolescente como criança, abordando conceitos de si próprios, de estética e de
aceitação do seu grupo como fortes motivadores nesta fase da vida.
e. SQUARE Adultos de 20 a 59 anos - A doença periodontal é um dos principais problemas que acometem o paciente adulto. As diferenças clínicas na severidade
e prevalência da periodontite crônica podem ser explicadas pela presença
de fatores de risco, tais como: o fumo, as condições sistêmicas e pelo componente genético da doença. Deve-se estimular a escovação e o uso de fio
dental, visando o autocuidado. Orientar que a manutenção da saúde periodontal depende da capacidade do controle de placa bacteriana (uso de
dentifrício e fio dental pelo usuário). Não está indicado, no entanto, lançar
mão de técnicas de escovação supervisionada e reveladores de placa pelo
profissional.
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28. A tabela abaixo apresenta os resultados sobre a prevalência e a gravidade de fluorose dentária aos 12
anos, segundo a região, da pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2010.
Prevalência e gravidade da fluorose dentária aos 12 anos, segundo a região
Região
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
n = 1.702
n = 2.018
n= 1.331
n = 1.002
IC (95%)
IC (95%)
IC (95%)
IC (95%)
%
%
%
%
L.I. L.S.
L.I. L.S.
L.I. L.S.
L.I. L.S.
Sem Fluorose 89,6 85,0 92,9 85,5 81,3 88,9 80,9 75,0 85,7 85,2 80,1 89,1
Normal
81,9 75,9 86,6 76,2 71,4 80,4 72,4 65,0 78,8 78,0 71,7 83,1
Questionável 7,7 5,4 11,0 9,4 7,2 12,1 8,5 5,7 12,6 7,2 4,4 11,7
Com Fluorose 10,4 7,1 15,0 14,5 11,1 18,7 19,1 14,3 25,0 14,8 10,9 19,9
Muito Leve
4,8 3,0 7,7 7,9 5,6 11,1 13,0 9,3 18,0 10,1 6,9 14,4
Leve
3,5 2,2 5,5 5,1 3,5 7,4 4,3 3,0 6,3 4,1 2,1 7,6
Moderada
1,8 1,1 3,0 1,4 0,9 2,3 1,7 0,7 4,5 0,7 0,2 2,1
Grave
0,3 0,1 1,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Centro-Oeste
n = 1.179
IC (95%)
%
L.I. L.S.
88,7 85,3 91,4
78,1 72,9 82,4
10,7 7,7 14,6
11,3 8,6 14,7
6,4 4,6 9,0
4,0 2,8 5,8
0,6 0,3 1,3
0,2 0,0 0,9

Brasil
n = 7.232
IC (95%)
%
L.I. L.S.
83,3 79,9 86,2
74,8 70,4 78,7
8,5 6,6 10,9
16,7 13,8 20,1
10,8 8,5 13,7
4,3 3,3 5,5
1,5 0,8 2,9
0,0 0,0 0,1

Fonte: (BRASIL, 2010).

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.
a. SQUARE A Região Centro-Oeste apresentou os menores níveis de crianças com fluorose.
b. Check-square A maior prevalência de crianças com fluorose foi observada na Região Sudeste (19,1%).
c. SQUARE No Brasil, 16,7 % apresentavam fluorose, sendo que 15,1% foram representados pelos níveis de severidade muito leve e moderada.
d. SQUARE A fluorose grave, identificada em 1,5% das crianças do Brasil, apresentou maior prevalência na Região
Norte.
e. SQUARE Na Região Sul, 14,8% das crianças apresentaram fluorose, sendo o nível Leve o mais prevalente.
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29. Assinale a alternativa correta sobre aplicações
tópicas de soluções e géis com flúor:
a. SQUARE As aplicações tópicas de flúor são indicadas
para pacientes com baixo risco de cárie e que
residem em áreas com ótima concentração de
flúor na água de consumo público.
b. SQUARE A escovação dentária pode ser realizada com
pastas profiláticas fluoretadas ou com gel
FFA ou neutro, sendo este último, altamente
aconselhável.
c. SQUARE Dentre as desvantagens do flúor-fosfato acidulado aplicado diretamente nos dentes pode-se
citar a capacidade de produzir manchas nos
tecidos dentários.
d. Check-square A solução ou gel de flúor-fosfato acidulado que
contenha 1,23% de fluoreto de sódio com ácido
ortofosfórico a 0,1% apresenta-se como uma
das principais opções práticas de prevenção da
cárie dental por não precisar de profilaxia prévia.
e. SQUARE Das fórmulas mais conhecidas para aplicações de
flúor diretamente nos dentes por um profissional,
pode-se citar a solução de fluoreto de sódio a 2%
e a solução de fluoreto estanoso a 0,8%.

30. Os antibióticos são substâncias químicas, obtidas
de microrganismos vivos ou de processos semissintéticos, que têm a propriedade de inibir o crescimento
de microrganismos patogênicos ou destruí-los.
Assinale a alternativa correta sobre o uso dos antibióticos em Odontologia.
a. Check-square O metronidazol tem ação bactericida.
b. SQUARE A eritromicina, azitromicina e clindamicina são
antibióticos bactericidas.
c. SQUARE As penicilinas são antibióticos bacteriostáticos e podem ser de origem unicamente
semissintética.
d. SQUARE Conforme a sua ação biológica, os antibióticos
são classificados como bactericidas quando inibem o crescimento e a multiplicação dos microrganismos sensíveis, sem, todavia, destruí-los.
e. SQUARE A toxicidade seletiva dos antibióticos está relacionada às diferenças estruturais e funcionais
que as células bacterianas apresentam em
relação às dos fungos, como por exemplo, a
presença de membrana celular.
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31. Assinale a alternativa correta sobre a cárie dental.
a. SQUARE A saída dos íons da estrutura dentária para
o meio externo caracteriza o fenômeno da
remineralização.
b. SQUARE A perda mineral dos tecidos dentários - esmalte,
dentina, cemento e osso alveolar – é causada
por ácidos, especialmente o ácido lático, produzidos pela fermentação bacteriana dos carboidratos da dieta, geralmente sacarose.
c. SQUARE Os sistemas tampões do cemento e do biofilme bacteriano, assim como a presença de
flúor no meio bucal, podem promover a reposição mineral, caracterizando o fenômeno da
remineralização.
d. Check-square A queda do pH resultante da ação dos ácidos
ocasiona a dissolução do tecido dentário através do transporte de íons cálcio e fosfato para o
meio ambiente bucal.
e. SQUARE A cárie é uma doença aguda que inicia com a
remineralização submicroscópica do esmalte,
podendo causar a perda de substância dentária
com formação de cavidade, até a destruição
total do dente.

32. A candidíase da mucosa bucal pode apresentar
formas clínicas variadas.
Dentre elas, a candidíase hiperplásica apresenta a
seguinte aparência e localização:
a. SQUARE Lesões vermelhas, fissuradas, cruentas e irradiadas, na região de palato.
b. Check-square Placas brancas não destacáveis, na região anterior da mucosa jugal.
c. SQUARE Placas brancas, cremosas, destacáveis, na
mucosa jugal, língua e palato.
d. SQUARE Placas brancas, algumas das quais podem ser
destacáveis, juntamente com áreas vermelhas,
na língua e/ou mucosa jugal.
e. SQUARE Áreas vermelhas associadas a áreas brancas
destacáveis, na região posterior do palato e/ou
dorso da língua.
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33. Analise as afirmativas abaixo sobre os dentifrícios
com flúor.
1. O hábito de escovar os dentes deve ser
iniciado tão logo os dentes permanentes
erupcionem.
2. Apenas pessoas com alto risco de cárie devem
ser aconselhadas a fazer a escovação diária
com um dentifrício que contenha flúor.
3. Os pré-escolares devem usar uma camada
fina ou no máximo uma pequena porção de
dentifrício, equivalente, por exemplo, a um
grão de ervilha.
4. O monofluorfosfato de sódio e o fluoreto de
sódio são os agentes mais comumente agregados às pastas dentais.
5. Crianças de baixa idade costumam engolir
parte do dentifrício, entre 0,12 mg e 0,38 mg
a cada escovação, fazendo com que produtos
com menor concentração sejam recomendados para reduzir o risco de fluorose.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

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

34. Gengivite refere-se à inflamação limitada aos
tecidos moles que circundam os dentes, podendo ser
localizada ou generalizada.
O padrão em que a gengiva se apresenta acometida
por um processo inflamatório crônico difuso, com
aumento significativo em tamanho, nas papilas e
gengiva marginal, causado pelo edema ou fibrose,
denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Gengivite plasmocitária.
Gengivite granulomatosa.
Gengivite hiperplásica crônica.
Gengivite ulcerativa necrosante aguda.
Periodontite ulcerativa necrosante.

35. O Capital Criança representa a linha de cuidado
municipal em saúde da criança. Visa a proteção, promoção e recuperação da saúde das crianças de zero
a dez anos incompletos residentes no município de
Florianópolis. Sua atuação é pautada na parceria interinstitucional e intersetorial e se dá pela integração de
dois componentes: político e assistencial.
Sobre o Capital Criança, assinale a alternativa correta.
a. Check-square No âmbito assistencial atua na entrega do kit
de primeiros cuidados do recém-nascido, da
caderneta do Capital Criança, orientando os
cuidados com a criança.
b. SQUARE No âmbito político realiza a gestão e manutenção do provimento alimentar das crianças de
zero a quatro anos de idade que apresentam
distúrbios nutricionais, por meio da manutenção do Programa de Fórmulas Infantis.
c. SQUARE Articula e implementa as políticas de Aleitamento Materno (AM) e Alimentação Complementar (AC), em parceria unicamente com
instituições governamentais, fomentando
estratégias de promoção, proteção e apoio ao
AM na Atenção Primária à Saúde.
d. SQUARE Vinculação do recém-nascido e família a seus
Centros de Especialidades de Referência por
meio do agendamento das consultas neonatal
precoce e puerperal, além das orientações para
a coleta do Teste de Triagem Neonatal.
e. SQUARE No âmbito assistencial atua na vacinação contra a tuberculose (BCG) e a primeira dose da
vacina contra Hepatite B nas primeiras 96 horas
de vida dos recém-nascidos.

36. O padrão mais comum de infecção herpética primária sintomática, em que mais de 90% dos casos são
resultantes da infecção pelo vírus do herpes simples
(HSV) tipo 1, denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Eritema multiforme.
Mononucleose infecciosa.
Gengivite ulcerativa aguda.
Gengivoestomatite herpética aguda.
Gengivoestomatite herpética multiforme.
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37. Assinale a alternativa que corresponde às características clínicas apresentadas pelo granuloma piogênico.
a. SQUARE Nódulo séssil ou pedunculado, assintomático,
normalmente apresentando-se menor que 1
cm de tamanho e com a superfície papilar.
b. SQUARE Lesão inflamatória e assintomática, eritematosa,
de superfície papilar ou pedregosa, que normalmente acomete o palato duro.
c. Check-square Massa plana ou lobulada, usualmente pedunculada, com superfície ulcerada, de cor
variando de rosa a vermelho, com tamanho
variado e indolor.
d. SQUARE Epúlide fissurada, semelhante a um tumor
de tecido conjuntivo, de consistência firme
e fibrosa, que se apresenta como lesão única
ou múltiplas pregas de tecido hiperplásico no
vestíbulo alveolar.
e. SQUARE Nódulo de coloração rosa semelhante à
mucosa circunjacente, de superfície plana, de
tamanho variado, normalmente séssil e assintomático, a menos que ocorra ulceração traumática secundária.

38. A deficiência de vitamina C, também conhecida
como escorbuto, acarreta sinais clínicos caracteristicamente relacionados à síntese inadequada de colágeno.
As manifestações orais são bem-documentadas e
incluem:
a. SQUARE Queilite angular e glossite atrófica ou atrofia
generalizada da mucosa oral.
b. SQUARE Variado grau de macroglossia, hiperplasia gengival e ocorrência de dentes impactados.
c. SQUARE Sensação de ardência da língua, lábios e
mucosa jugal; áreas focais ou difusas de placas
eritematosas e atrofia no dorso da língua.
d. Check-square Aumento generalizado da gengiva com
hemorragia espontânea, ulceração, mobilidade
dentária e aumento da gravidade da infecção
periodontal e perda óssea periodontal.
e. SQUARE Língua, mucosa labial e bucal nodulares, difusamente aumentadas e espessadas; papilas do
dorso da língua ocasionalmente destruídas e
língua com superfície lisa.
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39. Diante de um caso de fratura complicada da
coroa, na qual estão envolvidos esmalte, dentina e
polpa, são duas as opções de tratamento: terapia para
a polpa vital abrangendo capeamento, pulpotomia
parcial ou completa; ou pulpectomia.
A escolha por um desses tratamentos depende dos
seguintes fatores:
1. Estágio de desenvolvimento do dente.
2. Tempo decorrido entre o trauma e o
tratamento.
3. Espessura de dentina na coroa.
4. Presença de dente antagonista.
5. Plano de tratamento da restauração.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

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

40. O tratamento da avulsão dentária visa, diretamente, evitar ou minimizar a inflamação resultante
devido às duas consequências principais: dano ao
aparato de inserção e infecção da polpa. Considerando o tratamento de emergência no local do acidente, ou o reimplante deve ser realizado, ou o dente
deve ser armazenado em meio apropriado.
Em ordem de preferência, os meios de armazenamento sugeridos para manter a viabilidade das fibras
do ligamento periodontal são:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Saliva, leite e soro.
Saliva, água e leite.
Soro, Solução Balanceada de Hank e leite.
Solução Balanceada de Hank, saliva e leite.
Solução Balanceada de Hank, leite e saliva.
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41. As lesões cariosas são resultantes da desmineralização do esmalte e da dentina provocada por produtos metabólicos de bactérias acidogênicas, gram-positivas, predominantemente:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

44. Analise as afirmativas abaixo, levando em consideração as restaurações diretas confeccionadas com
resinas compostas.
1. A interação entre o material restaurador e o
substrato dental baseia-se na adesão.
2. Em dentes anteriores fraturados é impossível
devolver função e beleza originais por meio de
compósitos, sem qualquer tipo de preparo cavitário previamente aos procedimentos adesivos.
3. A adesão é um excelente meio de retenção,
unindo o material restaurador ao dente.
4. A união do material restaurador ao dente
depende da retenção macromecânica decorrente da geometria do preparo.
5. Em lesões não cariosas classe V, por abrasão,
sempre deve ser removida estrutura dental
previamente à etapa adesiva e inserção de
compósito.

Prevotella.
Actinomyces.
Fubacterium.
Streptococcus.
Enterococcus.

42. São contraindicações à realização da pulpotomia
em dentes decíduos:
1. Dente próximo à esfoliação.
2. Evidência de patologia periapical ou na
bifurcação.
3. Presença de fístula.
4. Inflamação e/ou infecção confinada à polpa
coronária.
5. Polpa com drenagem purulenta ou serosa.
6. Hemorragia controlada após amputação da
polpa.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 5 e 6.

43. Muitas doenças sistêmicas costumam apresentar
manifestações orais. A neoplasia maligna progressiva
multifocal, com origem nas células endoteliais vasculares, que acomete o palato duro e a gengiva, inicialmente apresentando-se como área vermelho-púrpura
ou marrom, de superfície plana, e presente em 50%
dos pacientes acometidos pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, recebe o nome de:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Linfoma não Hodgkin.
Linfoma Hodgkin.
Sarcoma de Kaposi.
Carcinoma verrucoso.
Carcinoma de células escamosas.

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

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

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

45. Variação de baixo grau do carcinoma de células
escamosas oral, encontrado predominantemente em
homens com mais de 55 anos de idade, cuja lesão
apresenta-se como uma placa espessa, difusa, bem-demarcada e indolor, com projeções papilares ou
verruciformes, de cor branca ou eritematosa.
Assinale a alternativa que corresponde à patologia
descrita.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Melanoacantoma oral
Estomatite nicotínica
Carcinoma verrucoso
Carcinoma de células escamosas
Carcinoma de células escamosas polipoide
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46. Considerando as complicações que podem ocorrer durante a extração de um elemento dentário, assinale a alternativa correta.
a. Check-square O problema mais comum associado à extração
de um dente é a fratura de suas raízes.
b. SQUARE A raiz do dente, que é mais frequentemente
deslocada para dentro dos espaços anatômicos
desfavoráveis, é a raiz do pré-molar superior,
quando empurrada para dentro do seio maxilar.
c. SQUARE Para prevenir o deslocamento da raiz para
dentro dos espaços anatômicos desfavoráveis,
é necessário aplicar uma força apical intensa
durante a extração.
d. SQUARE Lesões de tecidos moles também podem ocorrer durante a extração, sendo as feridas perfurantes as que mais comumente ocorrem.
e. SQUARE Ocasionalmente, a coroa do dente ou o dente
inteiro que foi extraído pode ser deglutido,
sendo impossível sua aspiração, em razão do
pequeno diâmetro da faringe.

47. Para a realização de uma extração de um dente
erupcionado por meio da técnica fechada, cinco etapas principais devem ser seguidas.
Com base no exposto, analise as informações abaixo:
1.
2.
3.
4.

Remoção do dente do alvéolo.
Adaptação do fórceps ao dente.
Luxação do dente com uma alavanca dentária.
Liberação dos tecidos moles aderidos à porção cervical do dente.
5. Luxação do dente com o fórceps.
Assinale a alternativa que corresponde à sequência
correta das etapas a serem seguidas durante o procedimento de extração fechada.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

1•2•3•4•5
2•5•3•4•1
3•4•2•1•5
4•2•5•3•1
4•3•2•5•1
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48. De acordo com o Diário Oficial eletrônico
do Município de Florianópolis (Edição no 1820 de
09/11/2016), é competência do Cirurgião-Dentista
que trabalha na Equipe de Saúde Bucal da cidade de
Florianópolis:
1. Realizar visita domiciliar sem atendimento
clínico em domicílio.
2. Emitir laudos, atestados e declarações.
3. Realizar a gestão da informação prestada aos
sistemas de regulação, adaptando os encaminhamentos e solicitações aos protocolos
vigentes e complementando informações
quando necessário.
4. Supervisionar e realizar o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação
da equipe, identificando grupos, famílias e
indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades,
com apoio e orientação do Distrito Sanitário.
5. Planejar, executar e acompanhar o desenvolvimento de atividades docente-assistenciais
na unidade e no território, excluindo preceptoria direta de estudantes de graduação e/ou
pós-graduação.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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49. O processamento de artigos compreende a limpeza e a desinfecção e/ou esterilização do instrumental odontológico.
Analise as afirmativas abaixo sobre esses procedimentos de biossegurança indispensáveis no dia a dia
odontológico.
1. Limpeza: É a remoção física dos resíduos que
causa eliminação total de microrganismos de
determinada área.
2. Desinfecção: É a remoção ou inativação de um
grande número de microrganismos patogênicos de determinada área.
3. Esterilização: É a eliminação de todos os
microrganismos, esporos, bactérias, fungos e
protozoários de determinada área.
4. A esterilização por meio físico, como o calor, é
conseguida unicamente através de autoclave.
5. O álcool 70% está indicado para superfícies
com matéria orgânica, e deve ser aplicado e
permanecer por 2 a 5 minutos antes de proceder à limpeza.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

50. Lesões dentoalveolares e dos tecidos moles são
frequentes e causadas por diversos tipos de traumatismo. Após um trauma dental, a fim de que o tratamento adequado seja realizado, é necessário o estabelecimento de um correto diagnóstico.
Assinale a alternativa correta quanto à determinação
do diagnóstico.
a. SQUARE Qualquer tomada radiográfica é suficiente para
demonstrar uma fratura radicular.
b. Check-square Se o dente não parece estar deslocado, mas
apresenta mobilidade considerável, é possível
que tenha sofrido fratura radicular.
c. SQUARE A presença de fraturas dos maxilares ou do
processo alveolar deve ser verificada apenas
por meio de exame radiográfico.
d. SQUARE A presença de deslocamento dental, que ocorre
apenas no sentido vestíbulo-palatino/lingual,
pode ser determinada observando-se a oclusão
dentária.
e. SQUARE Se o dente não parece estar deslocado, mas há
dor na região, o teste de vitalidade pulpar irá
determinar se o ligamento periodontal sofreu
algum dano.

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