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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

5 questões

(10 questões)
2. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.

Texto

a. (

Financial Times é um jornal publicado em Londres
e tido como referência internacional para o mundo
das finanças. Em artigo sobre temas monetários de
nosso país, ironizou o “jeitinho brasileiro”, um nosso
hábito de contornar regras ou convenções “por táticas
altamente criativas, beirando a ilegalidade”. Segundo
o Diário Catarinense (DC) de 20/01 deste ano (Visor,
p.03), aquela publicação explicou a seus leitores esse
jeitinho: “Se você não tem ingressos para um show ou
não passou na prova de habilitação para dirigir, não se
preocupe. Basta encontrar um jeitinho”.

b.

Acrescentou o DC: “Sentiu-se ofendido? Então pense
nas corrupções comuns no nosso dia a dia. Lembre das
furadas de fila no supermercado, no restaurante ou
no ponto de ônibus; no troco a mais, recebido e não
devolvido; no atalho pelo acostamento, naquele dia
em que o trânsito estava engarrafado. Você entenderá
porque os jornalistas do Financial Times têm razão”.

c.
d.
e.

3. Analise as afirmativas abaixo.
1. Atos de comunicação são aqueles cuja finalidade é estabelecer comunicação entre pessoas, órgãos e entidades, como aviso, comunicado, memorando, ofício.
2. Ofício é a correspondência oficial que visa a
assuntos de interesse de um órgão público;
formaliza a comunicação com dirigentes e
demais autoridades de outras instituições,
públicas ou privadas.
3. Está correta a frase: Refiro-me aquele processo encaminhado a Vossa Senhoria, que não
chegou as vossas mãos.
4. Está correta a frase: Existe, naquela cidade,
1,5 milhão de funcionários públicos.
5. Está correta a frase: Não havendo empecilho
em meu trabalho, é para eu vir amanhã?

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Em “aquela publicação explicou” a expressão
sublinhada refere-se a Diário Catarinense.
b. ( ) Em “naquele dia em que o trânsito estava
engarrafado” a expressão sublinhada refere-se
a 20/01.
c. ( ) Em “corrupções comuns no nosso dia a dia”
subentende-se que diariamente todos os
brasileiros se submetem à corrupção.
d. ( X ) Gramaticalmente há problema de regência,
em “Lembre das furadas de fila”. Ela não ocorreria, se o termo sublinhado fosse substituído
por as.
e. ( ) Colocando no feminino a expressão sublinhada, em “aquela publicação explicou a seus
leitores”, haverá acento de crase antes do
pronome (à suas leitoras).

) Em “referência internacional para o mundo
das fianças” há ideia de condição.
( ) A expressão “sobre temas monetários” equivale
a “assuntos de interesse econômico e social”.
( ) A expressão sublinhada de “explicou a seus
leitores” equivale a explicou-os.
( ) Em todo o texto as aspas foram empregadas
segundo a mesma regra gramatical.
( X ) Na expressão “não se preocupe” o pronome
jamais poderá ser posposto ao verbo (não
preocupe-se).

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

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
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.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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4. Assinale a alternativa que apresenta relação entre
a forma verbal apresentada no fragmento e o significado apresentado.
a. ( X ) “em que o trânsito estava engarrafado”
= duração prolongada no passado.
b. ( ) “Acrescentou o DC” = duração interrompida
no passado.
c. ( ) “ironizou o ‘jeitinho brasileiro’ ” = fato passado,
anterior a outro fato passado.
d. ( ) “Você entenderá” = fato que talvez aconteça,
num futuro incerto.
e. ( ) “tido como referência internacional” = fato
hipotético, ocorrido no momento presente.

Atualidades

6. O ano de 2012 foi marcado por uma série de
acontecimentos como desastres ambientais, conflitos
armados, eleições, avanços tecnológicos e outros fatos
relevantes.
Sobre estes acontecimentos e seus desdobramentos,
analise as afirmativas abaixo:
1. O Prêmio Nobel da Paz foi entregue à União
Europeia por seus esforços em manter o continente europeu unido, promovendo a democracia e os direitos humanos.
2. O furacão Sandy, que atingiu a costa leste
dos Estados Unidos, se transformou em uma
supertempestade, devastando cidades inteiras. Apenas não causou vítimas fatais graças
ao sistema de alerta americano que já noticiava a chegada do furacão com antecedência,
ainda que não se tivesse a dimensão real de
sua intensidade.
3. O socialista François Hollande venceu a corrida presidencial na França, derrotando o
então presidente Nicolas Sarkozy.
4. O fim do calendário inca foi interpretado por
muitos estudiosos como o fim de um ciclo, ou
pelos mais radicais, como o fim do mundo,
previsto para o dia 21 de dezembro de 2012.

5. Analise a frase do texto:
“Você entenderá porque os jornalistas do
Financial Times têm razão”.
Assinale a alternativa correta em relação à frase do
texto.
a. ( ) Nessa frase há ideia de concessão.
b. ( ) A expressão “porque” inicia oração com ideia
de condição.
c. ( ) A frase se refere às pessoas que sempre gostam de fazer “atalho pelo acostamento”.
d. ( X ) Deixando no singular a expressão “os jornalistas”, a forma verbal “têm” perde o acento
gráfico.
e. ( ) Colocando no plural o pronome de “Você
entenderá”, a forma verbal passa a ser
“entenderiam”.
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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 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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7. Em relação à onda revolucionária no mundo árabe,
também conhecida como Primavera Árabe, e seus
desdobramentos, assinale a alternativa correta.
a. ( ) O líder sunita, Bashar Al-Assad, criou o
Exército Livre da Síria (ELS), força militar que
atua como promotora da implantação da
democracia e da liberdade do povo sírio.
b. ( ) A queda do ditador Saddam Hussein no
Iraque assinala o início das manifestações
populares em favor da democracia, liberdade
e igualdade difundidas pelo mundo árabe
através das redes sociais.
c. ( ) A monarquia na Arábia Saudita é apoiada pelos
Estados Unidos e Israel, por isso as manifestações populares neste país foram abafadas com
o apoio de tropas americanas e israelenses.
d. ( ) No Egito, a saída do ditador Hosni Mubarak se
deu através de sua deposição e consequente
execução em 11 de fevereiro de 2011 pelos
revolucionários egípcios.
e. ( X ) Dentre os ditadores que foram depostos
em virtude da Primavera Árabe figuram
Muammar Kadhafi, Ali Abdullah Saleh, Hosni
Mubarak e Zine el-Abidine Ben Ali.

8. O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de
cúpula do Poder Judiciário brasileiro, sendo atribuído
a ele ser o guardião da Constituição da República
Federativa do Brasil, entre outras atribuições. Em 22 de
novembro de 2012, tomou posse o novo presidente
do STF em uma cerimônia histórica para a sociedade
brasileira. Segue trecho do pronunciamento do ministro Luiz Fux ao presidente empossado:
“Sonhe como sonhou Mandela pela igualdade e Martin
Luther King revelou ter sonhado que um dia os homens
seriam iguais, trabalhariam e rezariam juntos, e vê-se
hoje que os sonhos não inventam.”
Adaptado de: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/
2012/11/.html

O atual presidente do Superior Tribunal Federal é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Celso de Mello.
Gilmar Mendes.
Joaquim Barbosa.
Ricardo Lewandowski.
Marco Aurélio de Mello.

9. As exportações brasileiras fecharam o ano de 2012
com decréscimo de –4,74% se comparadas ao ano
anterior, fato este que também pode ser observado na
atividade exportadora catarinense que apresentou um
desempenho inferior ao de 2011 em –0,53%, segundo
relatório emitido pela Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina.
Sobre as exportações catarinenses em 2012, analise as
afirmativas abaixo:
1. A carne de frango e suas miudezas foram os
produtos mais exportados neste período.
2. A Argentina foi o principal destino das exportações catarinenses, em volume de dólares.
3. Não houve exportações catarinenses ao mercado russo, neste período, por conta de entraves fitossanitários aplicados aos produtos
catarinenses de origem animal, por parte do
governo deste país.
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 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

10. O Complexo Penitenciário de Florianópolis, localizado em uma das regiões centrais da cidade, está com
sua desativação prevista pelo governador Raimundo
Colombo para, no máximo, o ano de 2014. O local
escolhido para o novo complexo penitenciário que
receberá os presos do regime fechado vem suscitando
uma batalha judicial entre autoridades do município
escolhido, que são contra a instalação da penitenciária,
e o governo do Estado.
O novo complexo penitenciário está previsto para ser
construído na cidade de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Indaial.
Imaruí.
Laguna.
Imbituba.
Ibirama.
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Conhecimentos Específicos
11. Assinale a alternativa correta sobre o hemograma.
a. ( ) O hemograma é um exame específico.
b. ( X ) O hemograma indica apenas as alterações dos
desvios de normalidade.
c. ( ) O hemograma pode indicar o local onde
ocorre distúrbio que provoca as eventuais
alterações.
d. ( ) A hemossedimentação aparece aumentada
na insuficiência cardíaca congestiva.
e. ( ) A hemoglobina (Hb), o hematócrito (Ht) e a
contagem de eritrócitos (Eo) não apresentam
variação em relação à idade e ao sexo do
indivíduo.

12. A sífilis, apesar de ser uma doença sistêmica, apresenta manifestações intrabucais. Assim, o cirurgião-dentista deve estar capacitado para diagnosticar as
alterações na mucosa bucal decorrentes dela.
Sobre a sífilis, é incorreto afirmar:
a. ( ) O agente etiológico é o Treponema pallidum.
b. ( ) O protossifiloma na boca localiza-se principalmente na semimucosa labial, na língua e na
própria mucosa labial.
c. ( ) Surdez labiríntica, anomalias dentárias e
queratite parenquimatosa são manifestações
clínicas da sífilis congênita tardia.
d. ( ) As placas mucosas do secundarismo sifilítico
são altamente contagiantes, constituindo-se
em um sério problema de biossegurança.
e. ( X ) A goma sifilítica é o primeiro sinal da fase
tardia, sendo contagiosa e comum na mucosa
bucal.
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(30 questões)

13. De acordo com Kingel, sobre o líquen plano, é
incorreto afirmar:
a. ( X ) Clinicamente, na cavidade bucal, a forma
típica mais comum é a papular.
b. ( ) As lesões do líquen plano podem acompanhar,
preceder ou suceder as cutâneas.
c. ( ) As células basais são o alvo principal do líquen
plano.
d. ( ) É uma doença inflamatória mucocutânea de
evolução crônica, relativamente comum na
boca.
e. ( ) A forma reticular geralmente assintomática e
bilateral, é representada por manchas brancas,
em forma de rede.

14. De acordo com a classificação da Organização
Mundial de Saúde (OMS), assinale a alternativa que
representa um tumor odontogênico de origem epitelial sem ectomesênquima odontogênico.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Mixoma
Ameloblastoma
Cementoblastoma
Fibroma ameloblástico
Fibroma Odontogênico

15. Assinale a alternativa incorreta sobre o disco
articular da Articulação Têmporo Mandibular.
a. (
b. (

) É composto por tecido conectivo denso.
) Funde-se ao redor de sua periferia, prendendo-se à capsula articular.
c. ( X ) É vascular e inervado em sua parte central,
onde a sustentação de carga é mínima.
d. ( ) A sua porção intermédiaria, a parte mais fina,
está localizada ao longo do tubérculo articular
com a boca fechada.
e. ( ) Está localizado entre a parte escamosa do osso
temporal e o processo condilar da mandíbula.
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16. De acordo com Baratiéri, sobre as restaurações de
amálgama, é correto afirmar:

18. De acordo com Baratiéri, assinale a alternativa
correta sobre as resinas compostas:

a. ( ) No procedimento de brunidura pré-escultura,
o amálgama deve ser firmemente pressionado em direção às margens da cavidade,
com um brunidor de diâmetro menor que a
abertura vestíbulo-palatal/lingual do preparo.
b. ( ) Em restaurações pequenas e médias realizadas com ligas de cristalização lenta, a escultura deve ser iniciada imediatamente após a
condensação.
c. ( ) A brunidura pós-escultura é realizada com
brunidores com pontas arredondadas e com
pressão suave da superfície dental para o
centro da restauração.
d. ( X ) Para ligas convencionais e mistas, os condensadores são utilizados em ordem crescente de
diâmetro.
e. ( ) O acabamento e o polimento da restauração
de amálgama devem ser realizados imediatamente após a brunidura pós-escultura.

a. ( X ) Lucerina e o PPD são fotoiniciadores utilizados
em algumas resinas compostas para restaurar
dentes clareados.
b. ( ) Canforquinona é o fotoiniciador mais comumente empregado e é excitada pela luz azul
visível, com um pico de absorção em torno de
400 a 450 nm.
c. ( ) Nas resinas compostas, quanto maior o
volume da matriz orgânica, menor a contração
de polimerização e vice-versa.
d. ( ) Quanto menor o volume de material
sendo polimerizado, maior o estresse de
polimerização.
e. ( ) Quanto maior o módulo de elasticidade da
resina composta, menor o estresse associado
à polimerização.

17. Sobre os preparos e as restaurações classe II de
amálgama, é correto afirmar:
a. (
b.
c.

d.

e.

) As cunhas de madeira interproximais devem
ser retiradas previamente à remoção da matriz.
( ) A inserção e a condensação são iniciadas pela
caixa oclusal.
( ) A curva reversa de Hollemback proporciona
um ângulo de aproximadamente 45 graus
entre o amálgama e a superfície externa do
dente.
( ) Para reduzir o risco da fratura do amálgama,
em especial na região das cristas marginais, a
matriz deve ser cuidadosamente tracionada
para oclusal e no mesmo sentido à face que
estava o porta-matriz.
( X ) Para regularizar as paredes vestibular e palatal/lingual da caixa proximal, proporcionando
um ângulo cavossuperficial reto e bem definido, o instrumento de escolha é o machado
para esmalte.

19. Assinale a alternativa que representa corretamente o método radiográfico para eliminar a superposição radiográfica dos terceiros molares sobre os
segundos inferiores, quando se pretende verificar a
ocorrência de reabsorção na raiz superposta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Fuller
Lowet
Weyers
Simpson
Johnson

20. Assinale a alternativa que indica o anestésico local
que apresenta uma meia-vida mais curta do que os
outros do tipo Amida, por parte de sua biotransformação ocorrer no sangue através da enzima colinesterase
plasmática.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Mepivacaína
Lidocaína
Articaína
Prilocaína
Bupivacaína
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21. A metemoglobinemia é uma condição na qual
há o desenvolvimento de um estado de cianose na
ausência de anormalidades cardíacas e respiratórias.
Assinale a alternativa que representa o anestésico local
utilizado em odontologia que pode produzir metemoglobinemia em pacientes com metemoglobinemia
subclínica, quando administrado em altas doses.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Articaína
Prilocaína
Lidocaína
Bupivacaína
Ropivacaína

23. O bom controle de placa facilita o retorno à saúde
para pacientes com doenças gengivais ou periodontais, além de promover a prevenção da cárie dental e a
preservação da saúde bucal pela vida.
Sobre a higienização bucal, é incorreto afirmar:
a. (
b.

c.

d.
22. Analise as afirmativas abaixo sobre a periodontite:
1. Bolsas de mesma profundidade podem estar
associadas a diferentes graus de perda de
inserção, e bolsas de diferentes profundidades
podem estar associadas ao mesmo grau de
perda de inserção.
2. Em bolsas infraósseas a base é apical ao nível
do osso alveolar e a parede da bolsa está localizada entre o dente e o osso.
3. Em bolsas supraósseas nas superfícies vestibular e lingual as fibras do ligamento periodontal abaixo da bolsa seguem seu curso
horizontal-oblíquo normal entre o dente e o
osso.
4. Em bolsas infraósseas as fibras transeptais
estão oblíquas em vez de horizontais.

e.

24. Analise as afirmativas abaixo sobre os equipamentos e instrumentos usados em cirurgia oral:
1. Os dentes da lima para osso são somente
efetivos no movimento de puxar.
2. A ponta ativa do porta-agulha é menor e mais
forte que a ponta ativa da pinça hemostática.
3. A ponta da agulha de sutura cônica, o que
permite que ela seja cortante, passa pelo
mucoperiósteo mais facilmente do que uma
agulha triangular.
4. A face interna da ponta ativa do porta-agulha
apresenta ranhuras paralelas para garantir
uma apreensão estável da agulha

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

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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) Uma escovação muito vigorosa pode levar à
resseção gengival.
( ) Nenhuma escova de dentes, independentemente do método de escovação usado,
remove por completo a placa interdental.
( X ) O pirofosfato, ingrediente ativo de dentifrícios
para controle de tártaro, afeta os íons fluorados no dentifrício.
( ) Inibidores químicos de placa e cálculo incorporados em soluções para bochecho ou dentifrício também desempenham um importante
papel no controle de placa.
( ) O fio dental é o método mais amplamente
recomendado para a limpeza das superfícies
dentárias proximais.

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

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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25. De acordo com Peterson, um dente impactado é
aquele que não consegue irromper dentro do tempo
esperado até a sua posição normal na arcada.
Em relação a esse assunto, analise as afirmativas abaixo:
1. Os dentes tornam-se frequentemente impactados em função do comprimento inadequado do arco ósseo e do pouco espaço para
a irrupção.
2. Os dentes mais comumente impactados são
os terceiros molares superiores e inferiores,
seguidos pelos caninos superiores e os pré-molares inferiores.
3. A impactação horizontal do terceiro molar
inferior é a segunda mais prevalente e a
segunda em dificuldade de remoção cirúrgica.
4. Na classe 3 de Peel e Gregory, o terceiro molar
superior está abaixo da linha cervical do
segundo molar.
5. A densidade óssea é importante fator na
remoção de impactações maxilares e está
estreitamente relacionada à idade.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

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

26. Assinale a alternativa correta sobre o Sistema
Único de Saúde (SUS):
a. ( ) Sua implementação ocorreu no início do
regime militar, em 1965.
b. ( ) Tem entre seus pilares o copagamento de
procedimentos de alta complexidade.
c. ( ) Prevê que seu eixo norteador de ações e políticas sejam os hospitais.
d. ( ) Foi inspirado no modelo de saúde estadunidense, privilegiando a participação privada no
seu financiamento.
e. ( X ) Através dele se articulam ações de alta até
baixa tecnologia, desde a fiscalização de
alimentos e registro de medicamentos até o
transplante de órgãos e tecidos.

27. As infecções odontogênicas constituem um dos
problemas mais difíceis de se tratar em odontologia.
Em relação a esse assunto, analise as afirmativas abaixo:
1. As infecções odontogênicas possuem duas
origens principais: periapical e periodontal.
2. Os micro-organismos aeróbios causadores das
infecções odontogênicas mais comuns são os
estafilococos.
3. Na mandíbula, as infecções dos incisivos,
caninos e pré-molares geralmente perfuram
o osso pela lâmina cortical vestíbulo-labial e
acima da musculatura associada.
4. Mais comumente, os molares superiores apresentarão infecções que perfuram o osso em
posição superior à inserção do músculo bucinador, resultando numa infecção do espaço
bucal.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

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

28. A recente regulamentação da Emenda
Constitucional (EC) 29 foi um importante momento
para o Sistema Único de Saúde.
Segunda essa EC:
a. (

b.
c.

d.

e.

) Os estados são obrigados a implementar
equipes de Saúde da Família em todos os
municípios.
( X ) Os municípios brasileiros são obrigados a destinar ao menos 15% de suas receitas à saúde.
( ) A União deve realizar cursos de capacitação
em saúde bucal anualmente com todos os
cirurgiões-dentistas da rede pública.
( ) Os municípios devem gastar no máximo 70%
de seus recursos em saúde no pagamento de
salários.
( ) Os estados devem viabilizar a contratação de
profissionais para o SAMU em todos os municípios até 2015.
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29. De acordo com Machado, analise as afirmativas abaixo sobre os métodos de diagnóstico em
endodontia:
1. A sensibilidade à percussão horizontal indica
processo periapical instalado na região.
2. A resposta positiva à percussão vertical
indica desorganização do periodonto lateral,
podendo indicar um processo periodontal ou
drenagem via ligamento periodontal de um
processo instalado no periápice.
3. O teste pelo frio com gás tetrafluoretano para
promover o resfriamento intrapulpar vem
sendo proibido em muitos países devido ao
dano à camada de ozônio.
4. O teste pelo calor apresenta maior dificuldade
na estimulação da resposta dolorosa quando
comparado ao teste pelo frio.
5. O teste pela anestesia é utilizado quando se
tem dúvida entre um dente superior e um
outro inferior sobre qual é o dente algógeno.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

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

30. Assinale a alternativa incorreta sobre o vírus HIV
e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).
a. ( ) O vírus HIV não sobrevive por longos períodos
fora do corpo humano.
b. ( ) Alguns casos posteriores à infecção por HIV
podem ser assintomáticos.
c. ( ) O vírus HIV pode ser transmitido por secreções e também associado a células vivas.
d. ( ) A infecção pelo vírus HIV pode se dar por
transmissão parenteral, contato com a
mucosa ou lesões de pele.
e. ( X ) A concentração viral do HIV na saliva de pessoas contaminadas é invariavelmente muito
alta.
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31. Paciente do sexo masculino, 38 anos, fumante,
procurou a Unidade Básica de Saúde relatando dor
intensa, contínua, pulsátil e exacerbada ao contato
oclusal. No exame clínico, o cirurgião-dentista observou que o elemento 46 apresentava uma restauração
em resina composta extensa e profunda. Ao exame
de palpação na região de fundo de saco vestibular na
altura dos ápices do dente 46 o paciente referiu estar
bastante sensível; à percussão vertical e horizontal o
paciente também referiu dor. O dente 46 não respondeu ao teste térmico pelo frio e calor.
Assinale a alternativa que indica o diagnóstico mais
provável.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Pulpite Serosa.
Hiperemia Pulpar.
Pulpite Irreversível.
Abcesso Dentoalveolar Agudo.
Pulpite de Reversibilidade Duvidosa.

32. Uma vez diagnosticado o traumatismo dento-alveolar, deve-se classificá-lo para facilitar a comunicação e o planejamento do tratamento.
Assinale a alternativa que representa corretamente a
condição que é um trauma ao periodonto, produzindo
sensibilidade à percussão sem mobilidade ou deslocamento do dente.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Concussão
Contusão
Luxação
Laceração
Subluxação

33. Assinale a alternativa que representa a condição
em que o sinal de Nikolsky é um achado característico.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Penfigoide
Pênfigo vulgar
Doença de Behçet
Penfigoide bolhoso
Eritrema multiforme

Prefeitura Municipal de Florianópolis

34. Uma das grandes conquistas do Sistema Único de
Saúde foi a incorporação do controle social como uma
de suas diretrizes. No controle social há instâncias
permanentes e deliberativas com poder de fiscalização, acompanhamento e monitoramento das políticas
públicas de saúde.
Que instâncias são essas?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Polos de Saúde
Grupos de Saúde
Conselhos de Saúde
Secções Estaduais de Saúde
Assessorias Regionais de Saúde

37. Em 2004 foi instituída a Política Nacional de
Saúde Bucal, intitulada:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Brasil Feliz.
Brasil com Dentes.
Brasil Carinhoso.
Brasil Sorridente.
Brasil no Caminho Certo.

38. Em 2012 estima-se que a incidência de câncer de
boca ente os homens no Brasil foi de 10 por 100.000
homens.
Isso significa que se estima que:

35. Analise o princípio abaixo:
“O SUS (Sistema Único de Saúde) deve disponibilizar
recursos e serviços com justiça, de acordo com as
necessidades de cada um, canalizando maior atenção aos que mais necessitam”.
Esse é o princípio de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Integralidade.
Universalidade.
Hierarquização.
Controle social.
Equidade.

a. (
b. (

) Morreram 10 homens a cada 100.000 doentes.
) Havia 10 homens doentes a cada 100.000
habitantes.
c. ( X ) Surgiram 10 casos novos da doença a cada
100.000 homens.
d. ( ) Receberam tratamento 10 homens a cada
100.000 doentes.
e. ( ) Fizeram cirurgia 10 homens a cada 100.000
doentes.

39. Leia as condutas abaixo
1. Evitar o uso de amalgamador de cápsulas.
2. Acondicionar resíduos de amálgama em recipiente com água suficiente para cobri-los.
3. Encaminhar resíduos de amálgama para
coleta especial de resíduos contaminados

36. Analise o texto abaixo:
“A Atenção            em saúde constitui o primeiro nível de atenção à saúde adotada
pelo SUS. Engloba promoção, prevenção, diagnóstico,
tratamento e reabilitação objetivando solucionar os
problemas de saúde de maior frequência e relevância
das populações”.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

básica
secundária
terciária
quaternária
especializada

Assinale a alternativa que, de acordo com a ANVISA,
descreve corretamente condutas para reduzir o risco
químico no consultório odontológico.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Apenas a conduta 2.
Apenas as condutas 1 e 2.
Apenas as condutas 1 e 3.
Apenas as condutas 2 e 3.
As condutas 1, 2 e 3.
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40. Assinale a alternativa que, segundo a Política
Nacional de Saúde Bucal, indica uma situação em que
a aplicação tópica de flúor é recomendada.
a. ( ) População com CPI médio maior que 6,0.
b. ( ) População com CPOD médio maior que 12,0.
c. ( ) População exposta a água de abastecimento
com mais de 4,0ppm de flúor.
d. ( X ) População exposta a água de abastecimento
sem flúor.
e. ( ) População exposta a água de abastecimento
com flúor há mais de 10 anos.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Página
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