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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A organização didático-pedagógica pode ser entendida como 

o conjunto de decisões coletivas que orientam a realização 

das atividades escolares, visando garantir o processo 

pedagógico da escola. Acerca desse assunto, julgue os itens 

que se seguem. 

 

61 Os seguintes componentes fazem parte da organização 

didático-pedagógica de uma escola: modalidades de 

ensino da Educação Básica; fins e objetivos da  

Educação Básica; e organização curricular, estrutura e 

funcionamento da escola. 

62 O processo de matrícula e transferência dos registros e 

arquivos escolares não é componente pertencente à 

organização didático-pedagógica de uma escola. 

63 A organização didático‐pedagógica da escola é o único 

instrumento orientador da construção do conhecimento 

em sala de aula que deve contemplar ações que 

permitam aos estudantes recriarem suas aprendizagens 

e se adaptarem às constantes mudanças do mundo atual. 

64 A organização didático‐pedagógica deve orientar a 

realização das atividades escolares, considerando a 

questão metodológica apenas como uma ferramenta, e 

não como a essência da educação.  

 _____________________________________________________  

O mundo contemporâneo, em constante processo de 

transformação e inovação tecnológica e com suas 

consequentes alterações no âmbito do mundo do trabalho, 

demanda a construção de um projeto de Educação 

Profissional que supere a dualidade entre o ensino geral, 

propedêutico, e o ensino técnico, de forma a deslocar o foco 

dos seus objetivos do mercado de trabalho para o 

desenvolvimento humano, tendo como dimensões 

indissociáveis a aprendizagem, a cidadania, o trabalho, as 

comunicações, a ciência e a tecnologia, entre outras. 

 
Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação 

Profissional e a Distância. Secretaria de Educação 
do Distrito Federal (com adaptações). 

 

Em relação ao Currículo em Movimento da Educação  

Básica – Educação Profissional e a Distância, julgue os itens  

a seguir. 

 

65 O Currículo em Movimento da Educação  

Básica – Educação Profissional e a Distância é um 

documento que possui por objetivo delimitar um 

currículo único para a Educação Profissional no DF, 

estabelecendo, assim, as linhas gerais e as diretrizes 

curriculares para o desenvolvimento da Educação 

Profissional da rede pública de ensino. 

66 As matrizes curriculares dos cursos de Educação 

Profissional, independentemente do seu eixo 

tecnológico, devem pautar-se pela formação integral dos 

estudantes, de forma a promover-lhes condições de 

apropriação dos fundamentos sociais, científicos e 

tecnológicos necessários ao exercício profissional. 

Julgue os próximos itens com base nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio.  

 

67 A Educação Profissional e Tecnológica abrange os cursos 

de formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional, Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio e Educação Profissional Tecnológica de graduação 

e pós-graduação. 

68 A Educação Profissional Técnica de Nível Médio, no 

cumprimento dos objetivos da educação nacional, 

articula-se com o Ensino Médio e suas diferentes 

modalidades, excluindo a EJA, e com as dimensões do 

trabalho, da tecnologia, da ciência e da cultura. 

 _____________________________________________________  

A odontologia preventiva e a saúde pública têm como meta 

alcançar de fato o conjunto da população, deixando claro que 

a comunidade, e não apenas o indivíduo, é o alvo das 

transformações mais recentes ocorridas na odontologia. A 

respeito desse tema, julgue os itens subsequentes. 

 

69 A prevenção primária, a prevenção secundária e a 

prevenção terciária constituem-se tradicionalmente 

como os três níveis de atenção odontológica. 

70 O índice CPO-D expressa a média de dentes cariados, 

perdidos e obturados em um grupo de indivíduos, 

mantendo-se como o ponto básico de referência para o 

diagnóstico das condições dentais e para a formulação e 

avaliação de programas de saúde bucal. Recentemente, 

esse índice passou a ser denominado de índice CPR-D, 

uma vez que a denominação correta é “restaurados” e 

não “obturados”. 

71 O Sistema Único de Saúde (SUS) destina-se a oferecer 

serviços de atenção à saúde, inclusive odontológicos, de 

acesso universal e igualitário, dentro de um modelo 

público com atenção voltada especialmente para os mais 

pobres. 

 _____________________________________________________  

Acerca das normas de biossegurança, julgue os itens 

seguintes. 

 

72 Quanto à imunização de profissionais da odontologia, as 

vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde são 

contra HIV (vírus da imunodeficiência humana), hepatite 

B, influenza, tríplice viral e dupla tipo adulto. 

73 Os padrões de tempo, temperatura e pressão para 

esterilização em autoclave variam de acordo com o 

equipamento e encontram-se dentro de: 121º C a  

127º C, por quinze a trinta minutos, e 132º C a 134º C, 

por quatro a sete minutos de esterilização. 
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O exame minucioso da cavidade bucal consiste em uma das 

etapas fundamentais do exame clínico de um paciente. Para 

que o cirurgião-dentista possa formular corretamente as 

hipóteses de diagnóstico e, consequentemente, chegar a um 

diagnóstico final, é necessário o conhecimento detalhado da 

cavidade bucal e sua anatomia e das possíveis variações que 

possa encontrar. Acerca desse assunto, julgue os próximos 

itens. 

 

74 Clinicamente, os grânulos de Fordyce apresentam-se 

como múltiplas pápulas de coloração  

branco-amarelada, com mucosa íntegra, podendo estar 

localizadas nas mucosas labiais. Essas glândulas sebáceas 

ectópicas também podem estar localizadas nas mucosas 

jugal e retrocomissural. 

75 Um sulco central no dorso da língua, de onde saem 

fissuras secundárias em direção à sua borda lateral, 

resultando em um aspecto clínico semelhante ao de uma 

trama de pelos ou cabelos, caracteriza a alteração na 

língua denominada de língua pilosa. 

 _____________________________________________________  

O termo cárie dentária é usado para descrever os  

resultados – sinais e sintomas – de uma dissolução química 

do substrato dentário causada pelos eventos metabólicos 

ocorridos no biofilme dentário que cobre a área afetada. Essa 

destruição pode afetar o esmalte, o cemento e envolver todo 

o complexo dentinopulpar. A respeito desse assunto, julgue 

os itens a seguir. 

 

76 A cavidade bucal de um recém-nascido geralmente não 

possui microbiota. Estudos têm demonstrado que a 

aquisição da microbiota bucal residente de 

estreptococos e espécies gram-negativas em crianças 

ocorre predominantemente de mãe para filho, tendo a 

saliva como via principal de transmissão. 

77 No processo de cárie dentária, a perda mineral dos 

tecidos dentários é causada por ácidos, especialmente o 

ácido láctico, produzidos pela fermentação bacteriana 

dos carboidratos da dieta, geralmente a sacarose. 

78 A queda do pH resultante da ação dos ácidos ocasiona a 

dissolução do tecido dentário por meio do transporte de 

íons cálcio e potássio para o meio ambiente bucal. 

79 Por serem as células de localização mais periférica na 

polpa dentária, os odontoblastos representam as 

primeiras células a entrar em contato com os produtos 

bacterianos e com os componentes bioativos da matriz 

dentinária liberados durante a desmineralização. 

A respeito da etiopatogenia e da prevenção da doença 

periodontal, julgue os itens subsecutivos. 

 

80 Estudos epidemiológicos e clínicos estabeleceram a 

compreensão atual de que a gengivite se constitui como 

o estágio inicial da doença periodontal, que, se não 

tratada, evolui para uma periodontite, o estágio mais 

avançado da gengivite. 

81 O controle do biofilme dentário por meios químicos, 

como colutórios contendo digluconato de clorexidina, 

óleos essenciais ou cloreto de cetilpiridínio, representa 

uma medida coadjuvante de prevenção da doença 

periodontal. 

 _____________________________________________________  

No que diz respeito aos princípios gerais de radiologia e 

interpretação radiográfica, julgue os itens subsequentes. 

 

82 Na técnica radiográfica da bissetriz, o feixe de raios-X 

deve ser orientado perpendicularmente à linha 

imaginária que divide o ângulo formado pelo plano do 

dente e da película radiográfica para que a imagem 

resultante apresente proporções similares às do objeto 

examinado. 

83 Para um exame radiográfico preciso das faces 

interproximais das porções coronárias de dentes 

posteriores, além de estruturas periodontais, como a 

crista óssea alveolar, a técnica bite-Wing deve ser a 

técnica de escolha. 

 _____________________________________________________  

Julgue os itens seguintes com relação ao preparo cavitário e 

à utilização de materiais odontológicos: forradores e 

restauradores. 

 

84 Para restaurações temporárias em dentes com preparos 

cavitários Classe III e V, tanto os cimentos de óxido de 

zinco e eugenol (OZE) quanto os cimentos de ionômero 

de vidro (CIV) são indicados, por possuírem adesividade. 

Porém, em áreas estéticas, o CIV é o material de escolha. 

85 As resinas compostas bulk fill possuem, como principal 

vantagem, a possibilidade de serem inseridas em um 

único incremento. Isso se deve ao fato de esses novos 

compósitos odontológicos não sofrerem contração de 

polimerização. 
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Uma paciente de trinta anos de idade, na vigésima oitava 

semana de gravidez, foi atendida em consultório 

odontológico apresentando gengivite, lesões de cárie 

extensas nas faces proximais dos quatro incisivos superiores, 

com imagens radiolúcidas próximas às respectivas câmaras 

pulpares, porém assintomáticos, ausência dos primeiros 

molares superiores, segundos molares superiores 

restaurados em resina composta na face oclusal, raízes 

residuais nas regiões dos dentes 34, 35, 36, 37, 44, 45 e 46, e 

dente 47 com remanescente coronário mésio-vestibular, 

porém extensa destruição coronária distolingual, com 

invasão de espaço biológico. 

 

Considerando esse caso clínico hipotético, julgue os itens 

seguintes. 

 

86 A bupvacaína deve ser o anestésico de escolha nesse 

caso, por atravessar a placenta mais rapidamente que os 

demais agentes anestésicos locais existentes, o que 

diminui o tempo de contato com o feto, reduzindo o risco 

de cianose fetal. 

87 Caso seja necessária a prescrição de analgésico, pode-se 

prescrever tanto o paracetamol (500 a 750 mg) quanto a 

dipirona (500 mg), respeitando-se o limite máximo de 

três doses diárias, com intervalos de quatro horas, por 

tempo restrito. 

88 No planejamento cirúrgico, definiu-se realizar a 

exodontia de todas as raízes residuais por meio de 

técnica primeira, com uso dos fórceps 18R e 18L. Esses 

dois fórceps são indicados para exodontia de raízes de 

dentes posteriores e inferiores direito e esquerdo, 

respectivamente. 

89 A exodontia do dente 47 está contraindicada, uma vez 

que a manutenção desse dente é fundamental para a 

reabilitação do arco inferior. Para tanto, a realização da 

gengivectomia na região distolingual do dente será 

necessária para permitir a adequada reabilitação. 

90 O quadro de gengivite pode estar relacionado ao 

aumento da atuação de hormônios ovarianos na 

microcirculação gengival, bem como a uma maior 

produção de prostaglandinas na mulher grávida, que 

acarretariam a exacerbação da resposta inflamatória. 

91 Uma vez assintomáticos, o diagnóstico provável para os 

quadros clínicos dos quatro incisivos superiores é o de 

necrose pulpar. 

92 A realização de mock-up é indicada para a restauração 

em resina composta dos incisivos centrais e laterais 

superiores da paciente, por apresentarem lesões de cárie 

extensas localizadas nas faces proximais. 

93 A arcada inferior da paciente, após as extrações das 

raízes residuais e mantido o dente 47, será classificada 

como arcada parcialmente desdentada Classe I de 

Kennedy modificação 2. 

94 Caso a paciente opte por reabilitar a região edêntula da 

mandíbula por meio de implantes dentários, a redução 

do trabeculado ósseo que ocorrerá após a exodontia será 

revertida. Um implante dentário pode manter tanto a 

largura quanto a altura óssea. 

Com relação à odontopediatria, ao diagnóstico e plano de 

tratamento e aos procedimentos em clínica odontológica 

infantil, julgue os itens a seguir. 

 

95 Quanto ao processo de erupção dos dentes permanentes 

para ambos os gêneros, os primeiros molares 

erupcionam por volta dos seis, sete anos de idade. Na 

sequência, os próximos dentes a erupcionar são os 

incisivos centrais. 

96 Para a realização de anestesia por bloqueio do nervo 

alveolar inferior em crianças com dentição decídua, a 

técnica é semelhante à indicada para adultos, entretanto 

a inclinação da seringa deve se dar de modo que a ponta 

da agulha fique ligeiramente abaixo do plano oclusal. 

 _____________________________________________________  

Julgue os itens que se seguem em relação aos princípios 

gerais de ortodontia e suas indicações. 

 

97 Para a ortodontia preventiva, as maloclusões estão mais 

relacionadas com as alterações e a ordem de erupção 

que com as variações na cronologia eruptiva. 

98 Quando hábitos de sucção prolongados persistem 

durante o período da dentadura mista, podem provocar 

espaçamento dos incisivos superiores, inclinação lingual 

dos incisivos inferiores, mordida aberta anterior e arco 

superior estreito. 

 _____________________________________________________  

Embora os traumatismos dentoalveolares possam ocorrer em 

qualquer idade, a faixa etária mais comum em que elas 

afetam os dentes permanentes varia de oito a doze anos de 

idade, principalmente como resultado de acidentes em áreas 

de recreação ou durante atividades esportivas. No que se 

refere a essa abordagem, julgue os itens subsequentes. 

 

99 Quando não é possível, no local do acidente, o 

reimplante imediato de um dente que sofreu avulsão, 

deve-se armazená-lo em um meio apropriado até a 

chegada do paciente ao consultório odontológico. São 

meios adequados: leite; saliva; e solução isotônica de 

cloreto de sódio. 

100 As chances de reparação tecidual em casos de fraturas 

coronorradiculares em que a fratura dentária ocorrer ao 

nível da crista óssea alveolar são superiores se 

comparadas às chances de reparação tecidual em casos 

de fraturas radiculares ocorridas nos terços médio ou 

apical. 




