PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
EDITAL 001/2019

CARGO

Data e Horário da Prova

DENTISTA

Domingo, 20/10/2019, às 9h

INSTRUÇÕES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do
início da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO

1

Lidar com as exigências de uma sociedade contemporânea com o imperativo da pressa e das incertezas, sem falar

2

na quase obrigação de estar sempre conectado, ligado e produtivo, não é fácil. Não raro, esse pacote provoca um

3

desequilíbrio do ritmo biológico, levando ao desenvolvimento de uma série de distúrbios igualmente contemporâneos.

4

Até a Justiça já começa a se preocupar com eles. Recentemente, uma decisão favoreceu uma jovem atendente de

5

telemarketing que teve uma crise nervosa e xingou um cliente. Demitida por justa causa, teve o desligamento revertido

6

ao ser constatado que sofria da síndrome de burnout. Acabou ganhando o direito a uma indenização da empresa.

7

Profissionais que vivem sob pressão extrema até que se sintam exauridos e incapazes de lidar com a rotina, muitas

8

vezes desenvolvendo comportamentos agressivos e crises de ansiedade são candidatos clássicos ao diagnóstico de burnout

9

(algo como apagado, em tradução livre). Mas essa não é, nem de longe, o único problema do tipo. Por trás deles está,

10

geralmente, uma condição conhecida da maioria: o estresse, que atinge, em diferentes níveis, 70% dos trabalhadores

11

brasileiros, segundo estudo da ISMA-BR, uma organização para pesquisa e prevenção da estafa no Brasil. Só o burnout

12

afetaria 30% da população economicamente ativa do país.

13
14

— O estresse em si não é uma doença, mas pode ser o gatilho, e é preciso estar alerta — explicou a psicóloga Ana
Maria Rossi, presidente da ISMA-BR.

15

O truque, segundo Ana Maria, é manter o ritmo. Não aquele imposto pelos fatores externos, mas o do corpo.

16

Enxergar a alimentação saudável, a atividade física, o lazer e o sono de qualidade como prioridades, e não meros

17

coadjuvantes. Isso significa estabelecer objetivos e impor limites, mesmo que, para isso, às vezes seja necessário reduzir

18

expectativas.

19

Foi o que precisou aprender um profissional de 36 anos do ramo de seguros. Ele conta que adorava o cargo de

20

coordenador, era produtivo, considerava-se um dos melhores do setor. Doava-se quase que integralmente, esquecia de

21

almoçar e até de ir ao banheiro. Por mais de uma década, sua rotina era de dez a 18 horas de trabalho diárias.

22

— Não percebi que estava me deixando levar demais — lembra-se. — Há três anos, notei que algo estava estranho;

23

num relatório que levava 30 minutos para fazer, comecei a gastar dois dias. Passei a ter dificuldade de me concentrar e

24

comunicar, gaguejava, estava exausto e, ainda assim, passava noites inteiras sem dormir; tinha crises de choro sem motivo,

25

dores de cabeça, gastrite… Cheguei a não conseguir nem tomar banho…

26

Levado pela esposa, começou o tratamento psicológico e, logo, precisou se afastar do trabalho. Nesse período,

27

chegou a pensar em suicídio. Voltou, depois de um tempo, para a mesma função. Porém, passado o ano seguinte no cargo

28

— garantido pelo direito de estabilidade —, foi demitido. Ele alega que até conseguia realizar os projetos, mas não na

29

velocidade ou da forma requeridas pela empresa.

30
31
32
33

Autoconhecimento é um fator-chave nesse processo, defende a psiquiatra Deborah Duwe, especialista em
tratamento de estresse:
— É preciso se conhecer e ter a qualidade de vida como um valor. Essas pessoas, quando chegam a uma situação
perigosa, param. É bom também ter alguém próximo que possa levantar o cartão amarelo.
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34

O chamado jetlag social, por exemplo, é uma sensação de cansaço permanente de quem tem muitos compromissos

35

e não consegue acompanhá-los. A qualidade de sono é a primeira a ser afetada. Há um total descompasso entre rotina e

36

relógio biológico. A referência, não à toa, é à fadiga provocada por viagens a lugares com o fuso horário diferente.

37

A doença da pressa é um sentimento ininterrupto de urgência, de fissura na contagem do tempo.

38

— É a sensação de que não vai dar tempo para nada. Daí surge a hostilidade a qualquer coisa ou pessoa que retarde

39

o desenvolvimento das tarefas. Por exemplo, alguém que venha querer conversar — explicou pesquisadora do Instituto

40

de Psicologia e Controle do Estresse, Marilda Lipp.

41

Numa sociedade cada vez mais conectada, a dependência da tecnologia também virou síndrome. Atinge cerca de

42

10% dos brasileiros, segundo estudos. Viciadas em internet e redes sociais ou incapazes de desligar o celular, as vítimas

43

têm até setor especializado para tratamento no Hospital das Clínicas de São Paulo.

44

— Está explodindo o número de dependentes do Facebook, do WhatsApp… Há pessoas que simplesmente não

45

conseguem se desligar hora nenhuma — comenta Deborah Duwe.

46

Por isso algumas iniciativas tentam ir no sentido contrário. Movimento internacional chamado Slow (lento) prega

47

uma desaceleração radical. Em alguns momentos, adeptos se encontram para não fazer absolutamente nada. E sem culpa.

48

[...].

49
FONTE: Por Flávia Molhorance para o globo.com – FONTE: http://stressclin.com.br/site/2018/10/25/estresse-o-maiorgatilho-para-as-sindromes-da-vida-moderna/
01) Da leitura do texto, pode-se concluir que a filosofia do
Slow (lento)
(A) é inteiramente utópico, já que acelerar faz parte da
natureza humana, sendo, pois, um impulso que a
pessoa carrega sempre consigo.
(B) induz as pessoas a descansar em lugar de trabalhar,
mesmo que tenham disposição e chances de produzir
mais.
(C) vai ao encontro da sociedade de consumo, pois a
desaceleração implica aumento de renda.

03) Há predicado verbal em
(A) “ao ser constatado” (L.6).
(B) “Profissionais [...] são candidatos clássicos ao
diagnóstico de burnout (algo como apagado, em
tradução livre).” (L.8/9).
(C) “O chamado jetlag social, por exemplo, é uma
sensação de cansaço permanente” (L.34).
(D) “A doença da pressa é um sentimento ininterrupto de
urgência” (L.37).

(D) preconiza uma cultura comportamental voltada para a
consecução de melhorar a qualidade de vida.

04) Há, respectivamente, ditongo, dígrafo e encontro
consonantal em

02) O texto se caracteriza por ser

(A) “sociedade” (L.1), pressa” (L.1) e “conectado” (L.2).
(B) “obrigação” (L.2), “extrema” (L.7) e “ritmo” (L.15).
(C) “precisou” (L.19), “gaguejava” (L.24) e “tempo”
(L.27).

(A) a narração de um fato real e atual, acrescida de
informações e considerações pessoais do autor.
(B) uma descrição, isenta de opiniões, consequências do
processo de estresse.
(C) uma dissertação com emprego de discurso
argumentativo em que há defesa do ponto de vista com
argumentação que se vale de outros enunciadores.
(D) um texto injuntivo, com características prescritivas,
que visa ao convencimento do leitor a respeito de
determinada característica da atualidade.

CARGO: DENTISTA

(D) “porém” (L.27), “defende” (L.30) e “desligar” (L.45).
05) Sobre os termos ou expressões transcritos é correto
afirmar
(A) A palavra “só” (L.11) expressa ideia de exclusão.
(B) Na palavra “horas” (L.21), o “-h” representa uma
consoante brasileira.
(C) A expressão “ou” (L.29) expressa ideia de exclusão.
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(D) O termo “pessoas”, em “Há pessoas” (L.44), não
mudará de função sintática caso haja a substituição do
verbo haver pelo verbo existir.
06) A alternativa em que o termo transcrito restringe o
sentido do nome é a
(A)
(B)
(C)
(D)

“desequilíbrio” (L.3).
“de lidar” (L.7).
“permanente” (L.34)
“absolutamente” (L.47).

07) De referência ao texto, pode-se afirmar
(A) “quase” (L.2) expressa limite.
(B) “até” (L.21) pode ser retirado da frase sem prejuízo
sintático-semântico.
(C) “por exemplo” (L.39) exprime ideia de retificação.
(D) “alguns” (L.47) individualiza “momentos” (L.47).
08) O nome é o núcleo da informação em
(A) “xingou um cliente” (L.5).
(B) “tinha crises de choro sem motivo” (L.24).
(C) “Há um total descompasso entre rotina e relógio
biológico” (L.35/36).
(D) “a dependência da tecnologia também virou
síndrome.” (L.41).
09)
I.
II.

Ele alega que até conseguia realizar os projetos,
mas não na velocidade ou da forma requeridas pela
empresa. (L.28/29).

Em relação ao item I, o item II introduz uma ideia de
(A)
(B)
(C)
(D)

ressalva.
explicação.
conclusão.
conformidade.

10) Há correspondência modo-temporal entre a forma
verbal simples “precisou” (L.26) e a composta
(A)
(B)
(C)
(D)

tivesse precisado.
tinha precisado.
teria precisado.
tem precisado.

11) Sobre os termos “como” (L.32) e “até” (L.43),
devidamente contextualizados, é correto afirmar que,
respectivamente, podem ser substituídos por
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(A)
(B)
(C)
(D)

na qualidade de e inclusive.
logo que e além disso.
conforme e igualmente.
de que maneira e tal qual.

12) Exerce a mesma função sintática
trabalhadores” (L.10) a expressão
(A)
(B)
(C)
(D)

de

“dos

“de telemarketing” (L.4/5).
“da estafa” (L.11).
“do país” (L.12).
“das tarefas” (L.39).

13) A análise linguística de elementos que estruturam o
primeiro parágrafo do texto está correta em
(A) “o” e “um”, em “Foi o que precisou aprender um
profissional de 36 anos” (L.19), pertencem à mesma
classe gramatical.
(B) O vocábulo “que, em “Doava-se quase que
integralmente” (L.20), por ser expletivo, por ser
retirado da frase sem provocar alteração sintática.
(C) O termo preposicionado “de que não vai dar tempo
para nada” (L.38) modifica o sentido do nome
“sensação” (L.38), especificando-o.
(D) A forma pronominal “algumas”, em “Por isso algumas
iniciativas tentam ir no sentido contrário.” (L.46), se
transposta para depois do substantivo, o sentido do
período em que está inserida permanece invariável.
14) A função dos parênteses que aparecem na linha 09, no
fragmento “(algo como apagado, em tradução livre)”
é
(A) isolar uma sintetização ao pensamento expresso antes.
(B) introduzir uma explicação ao termo da afirmação
anterior.
(C) acrescentar um dado a mais na afirmativa.
(D) intercalar uma advertência sobre o assunto em pauta.
15) A alternativa em que o trecho em negrito e sublinhado
não estabelece uma relação de dependência sintática
com a ideia principal é
(A) “é preciso estar alerta”. (L.13).
(B) “Ele conta que adorava o cargo de coordenador”
(L.19/20).
(C) “É bom também ter alguém próximo” (L.33).
(D) “É a sensação de que não vai dar tempo para nada”
(L.38).
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16) O Sistema Único de Saúde conhecido por sua sigla
SUS, teve a sua criação em 22 de setembro de 1988,
ano no qual foi incluído na Constituição Federal, sob
os dizeres de que a saúde é um direito de todos e um
dever do Estado em provê-lo.
Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), é incorreto
afirmar que:
(A) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados contratados ou conveniados que integram o
Sistema Único de Saúde (SUS) obedecem ao princípio
da centralização político-administrativa, com direção
única em cada esfera de governo.
(B) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde
(SUS) serão depositados em conta especial, em cada
esfera de sua atuação, e movimentados sob
fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
(C) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as
diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos
de saúde, em função das características
epidemiológicas e da organização dos serviços em
cada jurisdição administrativa.
(D) Os cargos e funções de chefia, direção e
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), só poderão ser exercidas em regime de tempo
integral.
17) De acordo com a Lei 8080/90, em relação ao Sistema
Único de Saúde (SUS), não representa uma das
atribuições comuns da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:
(A) Fomentar, coordenar e executar programas e projetos
estratégicos e de atendimento emergencial.
(B) Participação de formulação da política e da execução
das ações de saneamento básico e colaboração na
proteção e recuperação do meio ambiente.
(C) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de
padrões de qualidade e parâmetros de custos que
caracterizam a assistência à saúde.
(D) Acompanhar, controlar e avaliar as redes
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
18) O acordo de colaboração entre os entes federativos
para a organização da rede interfederativa de atenção
à saúde será firmado por meio de Contrato
Organizativo da Ação Pública da Saúde.
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QUESTÕES DE 16 A 20
Sobre o assunto, é incorreto afirmar que:
(A) As normas de elaboração e fluxos do Contrato
Organizativo de Ação Pública de Saúde serão
pactuados pelo CIT, cabendo à Secretaria de Saúde
Estadual coordenar a sua implementação.
(B) O Ministério Público Estadual, por meio de serviço
especializado, fará o controle e a fiscalização do
Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde.
(C) O objeto do Contrato Organizativo de Ação Pública da
Saúde é a organização e a integração das ações e dos
serviços de saúde, sob a responsabilidade dos entes
federativos em uma Região de Saúde, com a finalidade
de garantir a integralidade da assistência aos usuários.
(D) A humanização do atendimento do usuário será fator
determinante para o estabelecimento das metas de
saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação
Pública de Saúde.
19) A participação popular na gestão da saúde é prevista
pela Constituição Federal de 1998, em seu artigo 198,
que trata das diretrizes do Sistema Único de Saúde
(SUS). Atualmente, os Conselhos e Conferências de
Saúde são os principais espaços para o exercício da
participação e do controle social sobre a
implementação das políticas de saúde em todas as
esferas governamentais (BRASIL, 2009).
Sobre o assunto, é correto afirmar que:
(A) A Conferência de Saúde deve ser convocada pelo
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou
pelo Conselho de Saúde.
(B) É vedado ao Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (Conass) e ao Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems) ter representação no
Conselho Nacional de Saúde.
(C) O Conselho de Saúde deverá se reunir a cada 5 (cinco)
anos para avaliar a situação de saúde e propor as
diretrizes para a formulação da política de saúde nos
níveis correspondentes.
(D) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde
terão sua organização e normas de funcionamento
definidas em legislação federal, aprovadas pelo
Ministério da Saúde.
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20) A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é
resultado da experiência acumulada por um conjunto
de atores envolvidos historicamente com o
desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único
de Saúde (SUS), como movimentos sociais,
população, trabalhadores e gestores das três esferas de
governo.
Em relação ao assunto, e com base na Portaria 2436/2017,
analise as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou
Falsas (F):
(
) A Política Nacional de Atenção Básica tem na
Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e
consolidação da Atenção Básica. Contudo reconhece outras
estratégias de organização da Atenção Básica nos
territórios, que devem seguir os princípios e diretrizes da
Atenção Básica e do SUS, configurando um processo
progressivo e singular que considera e inclui as
especificidades locorregionais, ressaltando a dinamicidade
do território e a existência de populações específicas,
itinerantes e dispersas.
(
) A diretriz do Cuidado Centrado na Doença aponta
para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma
singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os
conhecimentos, aptidões, competências e a confiança
necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua
própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva.
(
) A oferta de ações e serviços da Atenção Básica
deverá estar disponível aos usuários de forma clara, concisa
e de fácil visualização, conforme padronização pactuada nas
instâncias gestoras. Todas as equipes que atuam na Atenção
Básica deverão garantir a oferta de todas as ações e
procedimentos do Padrão Essencial e recomenda-se que
também realizem ações e serviços do Padrão Ampliado,
considerando as necessidades e demandas de saúde das
populações em cada localidade.
A sequência correta corresponde a:
(A)
(B)
(C)
(D)

F
V
F
V

V
F
V
F

V.
F.
F.
V.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) O objetivo do estudo da biossegurança é conscientizar
a necessidade de adotar medidas preventivas de
controle de infecção durante as atividades clínicas.
Sabendo que há alguns grupos quantos aos tipos de
riscos quem podem acontecer na prática diária,
assinale a alternativa que corresponda a um risco
físico:
(A)
(B)
(C)
(D)

Depressão.
Bactérias.
Ácidos.
Ruídos.

22) A remoção de detritos, impurezas, sujidades, e
microrganismos da flora transitória e alguns da flora
residente depositados sobre a mãos da equipe
odontológica através da ação mecânica de detergentes,
sabão e escovação, pela utilização de substâncias
químicas, denomina-se:
(A)
(B)
(C)
(D)

Assepsia/antissepsia.
Descontaminação.
Degermação.
Desinfecção.

23) Em relação aos anúncios e propagandas mencionados
no Código de Ética Odontológica (CEO), não constitui
como infração de ética:
(A) Anunciar ou divulgar títulos, qualificações,
especialidades que não possua, sem registro no
Conselho Federal, ou que não sejam por ele
reconhecidas.
(B) Dar consulta, diagnóstico, prescrição de tratamento ou
divulgar resultados clínicos por meio de qualquer
veículo de comunicação de massa, bem como permitir
que sua participação na divulgação de assuntos
odontológicos deixe de ter caráter exclusivo de
esclarecimento e educação da coletividade.
(C) Criticar técnicas utilizadas por outros profissionais
como sendo inadequadas ou ultrapassadas.
(D) Anunciar ou divulgar técnicas, terapias de tratamento,
área da atuação, que estejam devidamente
comprovadas cientificamente, assim como instalações
e equipamentos que tenham seu registro validado
pelos órgãos competentes.
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QUESTÕES DE 21 A 40
24) Os anúncios, a propaganda e a publicidade poderão ser
feitos em qualquer meio de comunicação, desde que
obedecidos os preceitos do CEO. Na comunicação e
divulgação é obrigatório constar o nome e o número
de inscrição da pessoa física ou jurídica, bem como o
nome representativo da profissão de cirurgião-dentista
e também das demais profissões auxiliares
regulamentadas. No caso de pessoas jurídicas, também
o nome e o número de inscrição do responsável
técnico.
Poderão ainda constar na comunicação e divulgação,
EXCETO:
(A) A expressão “clínico geral”, pelos profissionais que
exerçam atividades pertinentes à Odontologia
decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso de
graduação ou em cursos de pós- graduação.
(B) Áreas de atuação, procedimentos e técnicas de
tratamento, desde que precedidos do título da
especialidade registrada no Conselho Regional ou
qualificação profissional de clínico geral. Áreas de
atuação
são
procedimentos
pertinentes
às
especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal.
(C) Logotipo/logomarca.
(D) Comparações de quadros clínicos para obtenção de
conhecimento ao paciente.
25) O profissional inscrito poderá utilizar-se de meios de
comunicação para conceder entrevistas ou palestras
públicas sobre assuntos odontológicos de sua
atribuição, com finalidade de esclarecimento e
educação no interesse da coletividade, sem que haja
autopromoção sensacionalismo, preservando sempre o
decoro da profissão, sendo vedado anunciar neste ato
o seu endereço profissional, endereço eletrônico e
telefone.
É autorizado ao profissional inscrito:
(A) Realizar palestras em escolas, empresas ou quaisquer
entidades que não tenham como objetivo a divulgação
de serviços profissionais e interesses particulares,
diversos da orientação e educação social quanto aos
assuntos odontológicos.
(B) Distribuir material publicitário e oferecer brindes,
prêmios, benefícios ou vantagens ao público leigo, em
palestras realizadas em escolas, empresas ou quaisquer
entidades, com finalidade de angariar clientela ou
aliciamento.
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(C) Realizar diagnóstico ou procedimentos odontológicos
em escolas, empresas ou outras entidades, em
decorrência da prática descrita nos termos da seção do
CEO.

29) A cárie é definida como uma destruição localizada dos
tecidos do dente pela fermentação bacteriana.
Não se trata de uma característica dessa lesão:

(D) Aliciar pacientes, aproveitando-se do acesso às
escolas, empresas e demais entidades.

(A)
(B)
(C)
(D)

26) Em relação aos analgésicos que agem diretamente no
sistema nervoso central, assinale a alternativa que
corresponda a um deles:
(A)
(B)
(C)
(D)

Codeína.
Dipirona.
Paracetamol.
Diclofenaco de sódio.

27) Algum dos sinais da Candidíase é o aparecimento de
placas esbranquiçadas na boca, língua e garganta, e
ardência. Quando a infecção é mais grave e atinge o
esôfago, o paciente pode relatar dor e dificuldade para
engolir.
De acordo com o sistema de Whittaker, assinale o
reino correspondente desse microrganismo.
(A)
(B)
(C)
(D)

Reino Fungi.
Reino Protista.
Reino Monera.
Reino Metazoa.

28) AIDS ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida é
uma doença infectocontagiosa causada pelo vírus HIV
(Vírus da Imunodeficiência Humana), que leva à perda
progressiva da imunidade. A doença - na verdade uma
síndrome - caracteriza-se por um conjunto de sinais e
sintomas advindos da queda da taxa dos linfócitos
CD4, células muito importantes na defesa imunológica
do organismo. Quanto mais a doença progride, mais
compromete
o
sistema
imunológico
e,
consequentemente, a capacidade de o portador
defender-se de infecções.
Sabendo de suas manifestações buscais, não compete
a uma delas, causada por essa doença:
(A) Candidíase.
(B) Herpes.
(C) Leucoplasia Pilosa.
(D) Dismenorréia.

CARGO: DENTISTA

Unifatorial.
Perda de minerais.
Sacarose dependente.
Doença infecto contagiosa.

30) Um “dente retido” é definido como aquele que não
erupcionou na cavidade bucal no momento normal.
Múltiplos dentes retidos frequentemente acompanham
algumas síndromes.
Indique a alternativa que não corresponde a uma
dessas síndromes:
(A)
(B)
(C)
(D)

Síndrome de Disostose cleidocraniana.
Síndrome de Fosdick.
Síndrome de Klippel-Feil.
Síndrome da Distrofia congênita de brevicole.

31) O controle permanente mecânico de biofilme é efetivo
até certo ponto, mas escovação excessiva pode
danificar a gengiva e o dente. Ótima higiene bucal
pessoal pode ser alcançada pelo uso de certos agentes
antimicrobianos que podem ser incluídos como
ingredientes químicos nos dentifrícios ou colutórios
bucais. Esses ingredientes químicos não devem ter
interação com as outras substâncias dos dentifrícios e
devem ter alta substantividade. A substantividade das
substâncias inibitórias do biofilme depende de,
EXCETO:
(A) Concentração e doses.
(B) Farmacocinética.
(C) Imunidade.
(D) Sítio de aplicação.
32) As primeiras bactérias que se acumulam
supragengivalmente nas superfícies dentárias são, na
sua maioria, gram positivas. Marque a alternativa que
corresponde aos gêneros dessas bactérias.
(A)
(B)
(C)
(D)

Actinomyces e Veillonella.
Candida e Neisseria.
Candida e Veillonella
Streptococcus e Actinomyces.
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33) Cerca de uma dúzia de bactérias na cavidade bucal –
as chamadas bactérias “marcadoras” – têm sido
associadas com periodontite. Entre elas, há os mais
documentados “agentes da doença periodontal”.
Todas as outras bactérias da microbiota bucal
produzem bem menos fatores de virulência. Indique
uma delas:
(A) Aggregatibacter actinomycetemcomitans.
(B) Porphyromonas gingivalis.
(C) Prevotella intermedia.
(D) Tannerella forsythia.
34) A lesão cariosa é considerada como manifestação
clínica de uma infecção bacteriana. A atividade
metabólica das bactérias resulta em um contínuo
processo de desmineralização e remineralização do
tecido dentário, e o desequilíbrio nesse processo pode
causar uma progressão da desmineralização do dente
com consequente formação da lesão cariosa. Esse
processo é influenciado por muitos fatores
determinantes, o que faz da cárie dentária uma doença
________________________________.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A) Descumprir a legislação referente ao banco de tecidos
e dentes ou colaborar direta ou indiretamente com
outros profissionais nesse descumprimento.
(B) Esclarecer ao doador, ao receptor ou seus
representantes legais sobre os riscos decorrentes de
exames,
intervenções
cirúrgicas
e
outros
procedimentos nos casos de transplantes de órgãos e
tecidos.
(C) Participar direta ou indiretamente da comercialização
de órgãos e tecidos humanos.
(D) Utilizar-se do nome de outro profissional para fins de
retirada dos tecidos e dentes dos bancos relacionados.

Marque a alternativa que preencha a lacuna.

38) A hiperplasia gengival associada a medicamentos se
refere a um crescimento anormal dos tecidos gengivais
secundário ao uso de medicamentos sistêmicos. Entre
os medicamentos anticonvulsivantes associados à
hiperplasia gengival, estão, exceto:

Agressiva.
Hereditária.
Multifatorial.
Progressiva.

(A)
(B)
(C)
(D)

35) Sobre os fatores de risco correspondente à lesão
cariosa, marque a alternativa que indica um fator que
não esteja relacionado com tal lesão.
(A)
(B)
(C)
(D)

37) Todos os registros do banco de ossos e dentes e outros
tecidos devem ser de caráter confidencial, respeitando
o sigilo da identidade do doador e do receptor. Alguns
fatores, são considerados infrações de ética. Marque a
alternativa que não corresponde a uma infração de
ética:

Dismenorreia.
Falta de acesso ao flúor.
Fatores culturais e sócio econômicos.
Xerostomia

36) Com relação a Ética odontológica, na fixação dos
honorários profissionais do cirurgião dentista (CD),
não serão considerados:
(A) A cooperação do paciente durante o tratamento
(B) Ambiente de atendimento.
(C) Condição sócio econômica do paciente e da
comunidade.
(D) O tempo utilizado no atendimento.

CARGO: DENTISTA

Carbamazepina.
Fenobarbital.
Ciclosporina.
Fenitoína.

39) Analise as afirmativas.
São considerações gerais a respeito da prescrição dos
AINEs:
I.

II.

III.

A ação analgésica e anti-inflamatória dos inibidores
seletivos da COX-2 é superior àquela apresentada
pelos inibidores não seletivos (que atuam na COX-1
e na COX-2).
Na prescrição de qualquer inibidor da COX-2, devese usar a menor dose efetiva pelo menor tempo
necessário de tratamento.
É contraindicado o uso de inibidores seletivos da
COX-2 em pacientes que fazem uso contínuo de
antiagregantes plaquetários, como a aspirina ou o
clopidogrel.

Estão corretas as afirmativas:
(A) I, II e III.
(B) I e II apenas.
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(C) II e III apenas.
(D) II apenas.
40) No controle de algumas dores, os analgésicos de ação
periférica, atuam impedindo a atividade dos
mediadores químicos liberados nas terminações
nervosas livres. Marque a alternativa correta.
(A) A codeína tem ação apenas periférica.
(B) O paracetamol é um analgésico de ação periférica.
(C) O propoxifeno tem ação apenas periférica.
(D) A dipirona tem ação analgésica e antitérmica eficiente,
porém, não é um analgésico de ação periférica.

CARGO: DENTISTA
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