PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB

NÍVEL SUPERIOR
CARGO:
CIRURGIÃO DENTISTA I

EXAME GRAFOTÉCNICO:
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

“Venturosa Campina querida, ó cidade que amo e venero!”

INSTRUÇÕES:
Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Português de 01 a 15,
Raciocínio Lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.
Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de
Sala.
Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.
Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de 2
(duas) horas.
É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o
uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o
desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
Assine, ao sair da sala, a Lista de Presença e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente
assinados, ao Fiscal de Sala. O Candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para sua
conferência.
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PORTUGUÊS
Após a leitura do Texto abaixo, responda às questões de 1 a 5.
Texto 01 - O nosso e o deles
1
2
3
4
5
6
7
8
9

As expressões da língua portuguesa mais invocadas em uma abertura de ano novo são, sem dúvida, “viva” e “salve”.
Traduzem os desejos de perenidade de quem as pronuncia, em tom exclamativo de felicidade. As amarguras e outros sentimentos de
menor valor são esquecidos ou pelo menos arquivados. Até mesmo as pessoas que se esquivam das festividades, se recolhem em
nome da paz, uma bela sensação. A fuga para o “vou passar dormindo” nada mais signiﬁca do que o desejo de transpor as eras na
placidez do sono. Em resumo, uns e outros inauguram o tempo em harmonia, interior ou exterior.
No réveillon, como é cediço aos janeiros, engordam os cordões da alegria, na junção das famílias, quase sempre com o
registro pontual de algumas ausências impossíveis de receber contorno. Música, afagos, brindes, espocar de champanhes e de fogos,
juras de fazer e outras de não repetir equívocos. As lágrimas derramam muito mais felicidades que transbordam das “janelas da
alma” do que expressão de nostalgia. Quando muito um chamado de ausência, sem muita carga de sofrimento. [...]

Fonte: CARVALHO, I. L. de. In: Brevidades. Natal: Caule de Papiro, 2019, p. 78.

1ª QUESTÃO
Analise as proposições a seguir, com relação ao tema do texto – festividades de ﬁnal de ano –, e assinale (V) para verdadeiro e (F) para
as falso.
( ) O tema pode ser evidenciado pela articulação de palavras especíﬁcas que evocam determinadas emoções e sensações em relação
à festividade.
( ) O texto cria imagens que externam sentimentos exagerados de tristeza e melancolia.
( ) A linguagem utilizada no texto é objetiva, pois o narrador expõe uma informação com a intenção de interagir com o leitor.
A alternativa que apresenta a sequência CORRETA é
a)
b)
c)
d)
e)

V, F e F.
V, F e V.
F, F e V.
V, V e F.
V, V e V.

2ª QUESTÃO
O marco temporal das ações indicadas ao longo do texto pode ser observado pela
I- inscrição de diversos termos que fazem referência a esse tempo.
II- colocação do enunciado "o desejo de transpor as eras" (linha 4), que se refere à noite do ano novo.
III- indeterminação relacionada ao momento de festividade instaurada no texto.
É CORRETO o que se aﬁrma apenas em:
a)
b)
c)
d)
e)

III.
II e III.
II.
I e II.
I e III.

3ª QUESTÃO
Dada a leitura do fragmento textual “As expressões da língua portuguesa mais invocadas em uma abertura de ano novo são, sem
dúvida, ‘viva’ e ‘salve'. Traduzem os desejos de perenidade de quem as pronuncia, em tom exclamativo de felicidade.” (linhas 1 e 2),
analise as proposições com relação à sua estruturação.
A forma verbal “Traduzem” tem um vínculo sintático com o constituinte “as expressões”; e semântico, com os constituintes
“Viva” e “Salve”.
II- O constituinte “as”, em “quem as pronuncia”, é usado para indicar, de modo particular, as aspirações do leitor.
III- A expressão “os desejos de perenidade” completa o sentido da forma verbal “Traduzem”.
I-

É CORRETO o que se aﬁrma apenas em:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II.
I e III.
III.
II.
I.
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4ª QUESTÃO
Sobre o emprego dos elementos em destaque no enunciado, analise as proposições, abaixo, e coloque (V) para verdadeiro e (F) para
falso.
Do enunciado “Até mesmo as pessoas que se esquivam das festividades, se recolhem em nome da paz [...]." (linha 3), é CORRETO
aﬁrmar que
( ) “Até mesmo” é um elemento sequencial que assume no encadeamento discursivo forte teor argumentativo.
( ) “que” substitui o termo antecedente e introduz uma oração adjetiva na qual assume a função sintática de sujeito.
( ) nas duas ocorrências, a partícula “se”exerce funções morfossintáticas distintas.
A alternativa que apresenta a sequência CORRETA é
a) V, F e F.
b) V, F e V.
c) F, F e V.

d) V, V e F.
e) F, V e V.

5ª QUESTÃO
No enunciado “As lágrimas derramam muito mais felicidades que transbordam das ‘janelas da alma’ do que expressão de nostalgia”, o
uso da linguagem ﬁgurada evidencia-se na expressão “as janelas da alma” (linha 8 e 9), observa-se o uso de uma linguagem ﬁgurada
identiﬁcada como:
a)
b)
c)
d)
e)

metáfora, tendo em vista a relação de sentido que se estabelece pela associação entre dois termos.
hipérbole, uma vez que o autor provoca uma ideia exagerada sobre os olhos.
prosopopeia, pois consiste na atribuição de valores ao termo "janelas".
ironia, em razão do emprego de dois termos contraditórios para anunciar sentimentos nostálgicos.
metonímia, tendo em vista a relação de total independência dos termos em questão.

Leia o Texto a seguir, de modo a responder às questões de 6 a 9.
Texto 02 - O efeito e o defeito
1
2
3
4
5
6
7
8

Um amigo me convidou para apresentarmos juntos algo da cultura nordestina na escola israelita onde a ﬁlha dele estuda.
Falamos sobre cordel, culinária, artesanato. Recitei, cantei e acompanhei ao violão, com certa surpresa, umas 50 crianças cariocas
na faixa dos 6 anos cantando, bem ensaiadinhas, “Último pau de Arara” e “Lamento Sertanejo”. Na saída, eu e ele recebemos
plaquetas com versinhos carinhosos feitos pelas crianças agradecendo nossa presença: “Ó seu moço cantador/ com a sua
“sabilidade”/ veio aqui cantar pra gente/ e mostrar suas qualidade”.
A maioria das pessoas pensa que poesia popular tem que ser cheia de “erros de português”. Existe, de fato, uma poesia
popular dedicada a explorar o linguajar do matuto, do beradeiro, do brocoió. É um linguajar engraçado, cheio de termos
arrevesados, e que mantém com a gramática a mesma relação que a maioria dos zagueiros brasileiros mantém com a bola. [...]

Fonte: TAVARES, B. In: A Nuvem de Hoje. Campina Grande: EDUEPB, 2011, p. 47.

6ª QUESTÃO
A temática do texto versa sobre a
I- cultura nordestina realçada na poesia popular.
II- forma como os poetas populares usam a linguagem para criar um efeito literário.
III- criação distorcida do poeta para evidenciar sua produção literária.
É CORRETO o que se aﬁrma apenas em:
a) III.
b) I e III.
c) II e III.

d) II.
e) I e II.

7ª QUESTÃO
No enunciado “É um linguajar engraçado, cheio de termos arrevesados, e que mantém com a gramática a mesma relação que a maioria
dos zagueiros brasileiros mantém com a bola” (linhas 7 e 8), a expressão "termos arrevesados" faz referência
a)
b)
c)
d)
e)

às palavras que, no texto, referem-se ao que pensam as pessoas sobre o poema brasileiro.
ao efeito linguístico com relação à escrita equivocada da língua portuguesa.
às formas linguísticas imprecisas da cultura nordestina que identiﬁcam os poemas populares.
aos recursos semânticos usados para criticar o linguajar "defeituoso" do matuto, anunciado no título do texto.
aos “desvios” da língua, que, nos poemas populares, produzem efeito estético e literário.
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8ª QUESTÃO
No enunciado “Existe, de fato, uma poesia popular dedicada a explorar o linguajar do matuto, do beradeiro, do brocoió” (linha 6 e 7),
a sequência de constituintes revela
a) persuasão implícita nos recursos linguísticos como forma de criar um sentido metafórico à palavra “matuto”.
b) reiteração de palavras que seguem o critério da linguagem formal, mesmo destituídas de qualquer consistência.
c) repetição de constituintes preposicionados com a intencionalidade discursiva de criar uma cadeia semântica que se relaciona à
temática em foco.
d) utilização de sinônimos como uma forma de eufemismo para atenuar o sentido do termo “matuto”.
e) reprodução intencional com o objetivo de persuadir o leitor para inferir conﬂitos entre o que se diz e o que se quer dizer.
9ª QUESTÃO
Em “Ó seu moço cantador/ com a sua 'sabilidade'/ veio aqui cantar pra gente/ e mostrar suas qualidade” (linhas 4 e 5), observa-se
I-

intencionalidade discursiva, realçada pelo uso do termo "sabilidade" por meio da versatilidade que se instaura no processo de
interação social.

II- produção metafórica, no termo "sabilidade", colocado para rimar com "qualidade".
III- construção ambígua, com a ﬁnalidade de provocar um efeito de sentido ao poema popular.
É CORRETO o que se aﬁrma apenas em:
a) II e III.
b) I e II.
c) I.
d) I e III.
e) III.
10ª QUESTÃO
Leia a piada a seguir, com atenção para as escolhas estruturais e lexicais e, em seguida, avalie como verdadeiro (V) ou falso (F) as
proposições explicativas dos efeitos produzidos pela escolhas realizadas.

O homem foi ao consultório médico e, ao chegar em casa, a mulher pergunta:
- Como foi lá?
- Vamos ter que sair do estado de São Paulo.
- Mas, por quê?
- O médico disse que no estado em que estou, eu não posso beber mais.

( ) o tom humorístico se deve à ambiguidade de sentido provocada pelo emprego do termo “estado”.
( ) a interpretação equivocada se estabelece em razão do jogo discursivo que indica sentido duplo.
( ) o efeito de sentido da piada predomina em função da linguagem vulgar utilizada pelos personagens.
A alternativa que apresenta a sequência CORRETA é
a) F, V e V.
b) V, F e V.
c) V, F e F.
d) F, V e F.
e) V, V e F.
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11ª QUESTÃO
Após a leitura da charge, analise as proposições relativas à sua construção:

Fonte: www.português.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=146 Acesso em 15/09/2020.

IOs recursos multissemióticos são utilizados para contribuir na produção efetiva de sentido.
II- A temática evidenciada no uso das imagens chama à atenção para a violência na sociedade que a mídia televisiva informa.
III- A construção interpretativa do texto requer, além dos conhecimentos linguísticos/discursivos, efeito de sentido da
imagem/texto.
É CORRETO o que se aﬁrma em:
a)
b)
c)
d)
e)

II e III apenas.
I e II apenas.
I e III apenas.
I, II e III.
II apenas.

Leia o Texto 03 e responda as questões de 12 a 14.
Texto 03 - Conﬁdencial
1 Quando a gente fala de saudade ocorrem logo os amores antigos, a lembrança de uma pessoa que suavizou um pouco a nossa vida,
2 gente que passou como um sol em nossas manhãs, foi estrela em nossas noites, sonho em nosso dormir, sorriso em nossa vontade de
3 sorrir, alegria em nossa alma jardineira de emoções.
4 E sempre gente que foi e que volta, como um raio de luz, instante fugaz, entre nuvens caminhantes de céu enevoado.
5 E as coisas, os fatos, não têm vez na gostosura ou na lágrima de uma saudade? Por não serem gente, não ferem e não acariciam? As
6 coisas, nós podemos fechar em uma gaveta, para de quando em vez, dar uma olhada acariciante. E as pessoas? Vão embora, como as
7 ﬂores que eclodem, sorriem de lábios multicores um recado de perfume, e tomba e o vento leva e permanece, apenas, o fruto, uma
8 lembrança de ﬂor que não é mais ﬂor. [...]
Fonte: MARACAJÁ, R. In: Cerca de Varas. Campina Grande: Latus. 2014, p.103.

12ª QUESTÃO
O autor do texto revela
I- subjetividade perceptiva, aproximando-se de um lirismo norteador em todo seu processo de criação literária.
II- efetiva conﬁguração de um olhar nostálgico sobre suas vivências e seu modo poético de ver as coisas.
III- uma forma peculiar de usar a linguagem em seu nível erudito e de interpretação confusa.
É CORRETO o que se aﬁrma apenas em:
a)
b)
c)
d)
e)

I.
I e III.
I e II.
II.
III.
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13ª QUESTÃO
Avalie o que se aﬁrma sobre a conﬁguração do texto e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso.
O tema do texto~são constituídos de
( ) recursos conceituais e aspectos especíﬁcos, que se estabelece um criativo diálogo subjacente ao texto.
( ) imagens reveladoras sobre os sentimentos, pondo em discussão os abismos da alma humana.
( ) informações objetivas, que expõem o cotidiano viviﬁcado pelas pessoas, caracterizando a função referencial da linguagem.
Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

V, V e F.
V, F e V.
V, F e F.
F, F e V.
F, V e F.

14ª QUESTÃO
Ao se avaliarem as explicações fornecidas sobre o emprego dos elementos linguísticos no enunciado “Quando a gente fala de saudade
[...]” (linha 1), deduz-se que
I- o modo de ordenar o tempo vem explícito pelo termo “Quando”.
II- a expressão “a gente” tem equivalência a “nós” e generaliza a referência na organização textual.
III- o constituinte “de saudade” funciona sintaticamente como complemento nominal.
É CORRETO o que se aﬁrma apenas em:
a)
b)
c)
d)
e)

II e III.
I e II.
I e III.
I.
II.

15ª QUESTÃO
Com base na leitura do texto abaixo, avalie as proposições que abordam aspectos formais e semânticos
Bilhete
Se tu me amas, ama-me baixinho
Não o grites de cima dos telhados
Deixa em paz os passarinhos
Deixa em paz a mim!
Se me queres,
enﬁm,
tem de ser bem devagarinho, Amada,
que a vida é breve e o amor mais breve ainda...
Fonte: Mário Quintana. Obra completa em um volume. Rio de Janeiro: Nova Aguiar, 2005, p.642.

I- O autor usa a terceira pessoa do discurso para tratar a mulher "Amada".
II- A forma verbal “Deixa” é empregada no modo Imperativo.
III- O desfecho do texto/poema nos remete ao sentido de efemeridade da vida.
É CORRETO o que se aﬁrma apenas em:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II.
II e III.
I e III.
II.
III.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
16ª QUESTÃO
Indique a alternativa que apresenta a proposição que é
logicamente equivalente à proposição A→(B→C).
a)
b)
c)
d)
e)

A ˄ (B → C)
(A ˄ B) ↔ C
(A ˅ B) → C
(A ˅ B) ↔ C
(A ˄ B) → C

20ª QUESTÃO
Segundo uma publicação da Revista Forbes, as três primeiras
pessoas que aparecem na lista dos homens mais ricos do mundo
em 2020 são, em ordem alfabética, Bernard Arnault, Bill Gates e
Jeff Bezos.
Considere as três proposições a seguir:

17ª QUESTÃO
Qual dos itens abaixo corresponde aos valores lógicos omissos
(de cima para baixo) da última coluna da tabela-verdade abaixo?

·

Bill Gates é mais rico do que Bernard Arnault.

·

Jeff Bezos é mais rico do que Bill Gates.

·

Bernard Arnault é mais rico do que Jeff Bezos.

Sabendo que as duas primeiras proposições são verdadeiras, é
possível CONCLUIR que
a) a terceira proposição é verdadeira.
b) a terceira proposição é falsa.
c) a terceira proposição é, simultaneamente, verdadeira e falsa.
d) não é possível determinar o valor lógico da terceira
proposição.
a)
b)
c)
d)
e)

e) a terceira proposição não tem valor lógico.

VVFV
VVVF
VVVV
VFVV
FVVV

18ª QUESTÃO
Sejam p, q e r proposições simples, cujos valores lógicos são
verdadeiro, falso e verdadeiro, respectivamente. Qual o valor
lógico da proposição composta P:{ [ ( p ˄ q ) ˅ r ] ˄ q } ˅ r ?
a)
b)
c)
d)
e)

“Em caso de ocorrências de incêndios ou queimadas, não é
recomendado que a população intervenha, mas sim que acione
imediatamente o CBM, pelo número 193, para realizar o
combate seguro às chamas.”

P não tem valor lógico.
Falso.
Não é possível determinar o valor lógico de P.
Verdadeiro.
P é verdadeiro e falso.

19ª QUESTÃO
João Paulo, Maria Cecília e Enzo decidiram praticar ciclismo.
Eles foram a uma loja comprar suas bicicletas e todos os
equipamentos necessários para começarem a pedalar com
segurança. Na loja de bicicletas, Enzo gastou metade do valor
despendido por Maria Cecília, que, por sua vez, gastou 4 vezes
mais do que João Paulo. Sabendo que Enzo, em sua bicicleta e
em todo o seu equipamento de ciclismo, gastou R$2.200,00, qual
o valor desembolsado por João Paulo em sua compra?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 4.400,00
R$ 2.200,00
R$ 3.300,00
R$ 1.100,00
R$ 550,00

21ª QUESTÃO
Ações de combate aos incêndios ﬂorestais são ações complexas
e, para serem realizadas, necessitam de cuidados especíﬁcos,
equipamentos e capacitação proﬁssional. Devido a isso, o Corpo
de Bombeiros Militar (CBM) emitiu o seguinte alerta para o
perigo do uso indevido de técnicas de combate aos incêndios
ﬂorestais:

Após presenciar uma situação de emergência, Francisco, que
acatou ﬁelmente o conselho do CBM, decidiu intervir na
situação e não acionou o CBM. Com base na decisão de
Francisco sobre como agir nessa situação de emergência, é
possível aﬁrmar logicamente que
a) se tratava de uma ocorrência de incêndio ou queimada.
b) não se tratava de uma ocorrência de incêndio nem de
queimada.
c) não se tratava de uma ocorrência de incêndio, mas, sim, de
queimada.
d) não se tratava de uma ocorrência de queimada, mas, sim, de
incêndio.
e) nada se pode concluir a partir da decisão de Francisco.
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22ª QUESTÃO
Considere a proposição P : [ ( p ↔ q ) ˅ r ] ↔ ( p ˄ q ). É CORRETO aﬁrmar que a proposição P é uma
a)
b)
c)
d)
e)

disjunção contingente.
bicondicional tautológica.
conjução contingente.
conjução tautológica.
bicondicional contingente.

23ª QUESTÃO
2
Considere n um número inteiro não-negativo, an = 2n + 1 e bn = 5n . Sendo
A = { an| n = 1, 2, 3, ..., 62} e B = { bn| n = 1, 2, 3, 4, 5},
é CORRETO aﬁrmar que o conjunto C, obtido pela interseção entre A e B, é:
a) C = {11, 45, 125}
b) C = {0, 5, 45}
c) C = {5, 45, 125}

d) C = {0, 53, 80}
e) C = {0, 11, 125}

24ª QUESTÃO
Cláudio, Ricardo e Anny são apaixonados por chocolate e cada um possui uma fábrica artesanal de chocolate (Fábricas A, B e C, não
necessariamente nessa ordem). Cada uma dessas fábricas usa apenas um tipo de cacau (cacau Criollo, cacau Forastero e cacau
Trinitário, não necessariamente nessa ordem) e produz apenas um tipo de chocolate (40% cacau, 70% cacau e 90% cacau, não
necessariamente nessa ordem). Sabendo-se que:
·
·
·
·
·

a Fábrica C produz o chocolate com 40% cacau;
o cacau que Anny utiliza não é o Forastero;
o dono da fábrica que usa cacau Criollo produz o chocolate com 70% cacau;
Cláudio é o dono da Fábrica A e não produz o chocolate 90% cacau;
Ricardo não é o dono da Fábrica B;

é CORRETO aﬁrmar que
a)
b)
c)
d)
e)

Cláudio utiliza o cacau Criollo e produz o chocolate 70% cacau.
Cláudio é o dono da Fábrica A e produz o chocolate 90% cacau.
Ricardo é o dono da Fábrica C e utiliza o cacau Trinitário.
Ricardo utiliza o cacau Forastero e produz o chocolate 90% cacau.
Anny é a dona da Fábrica B e utiliza o cacau Criollo.

25ª QUESTÃO
Três dos principais sintomas da dengue são: febre alta > 38.5ºC, dores musculares intensas e manchas vermelhas no corpo. Num estudo
sobre os sintomas da dengue, obtiveram-se as informações expostas na sequência, tendo como parâmetro de investigação pessoas que
já tiveram a doença e que apresentaram pelo menos um dos sintomas mencionados acima.
·
·
·
·
·
·
·

100 pessoas apresentaram febre alta > 38.5ºC.
81 pessoas apresentaram dores musculares intensas.
90 apresentaram manchas vermelhas no corpo.
56 apresentaram febre alta > 38.5ºC e dores musculares intensas.
53 apresentaram dores musculares intensas e manchas vermelhas no corpo.
59 apresentaram febre alta > 38.5ºC e manchas vermelhas no corpo.
70 pessoas apresentaram somente um dos sintomas.

Com base nessas informações, assinale a alternativa que corresponde ao número de pessoas que apresentaram os três sintomas:
a) 45
b) 40
c) 50

d) 55
e) 35
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26ª QUESTÃO
Com base na Lei 8080/90, ter acesso garantido aos serviços de saúde para a totalidade da população em quaisquer níveis de assistência,
sem predileção ou privilégios de qualquer natureza, refere-se a qual princípio do SUS?
a) Equidade.
b) Intersetorialidade.

c) Universalidade.
d) Resilência.

e) Integralidade da assistência.

27ª QUESTÃO
Na Pandemia COVID-19, apesar de todas as diﬁculdades, tem ﬁcado a lição de que o Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro é
resiliente e tem dado respostas no enfrentamento da doença. Com relação à imunização/vacinas, em qual nível de prevenção estas se
enquadram?
a)
b)
c)
d)
e)

2º nível de prevenção.
1° nível de prevenção.
5º nível de prevenção.
4º nível de prevenção.
3º nível de prevenção.

28ª QUESTÃO
A saúde bucal foi inserida objetivando o alcance do cuidado integral à saúde no SUS, por meio do Brasil em 2004. Dessa maneira, o
governo federal criou linhas de ﬁnanciamento especíﬁcas para criação de novas Equipes de Saúde Bucal (ESB), para construção e
implantação de Centros de atenção secundária e terciária, assim como criou as Redes de Atenção à Saúde (RAS).
Analise as ações abaixo e coloque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Expansão da oferta de serviços da Atenção Terciária à Saúde (ATS).
Estruturação de Centros/Unidades de Assistência de alta Complexidade em Oncologia.
Expansão de Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs).
Vigilância em saúde bucal (sanitária, epidemiológica, ambiental).
Implantação dos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPDs).

Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses.
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, V, F e F.
V, F, F, V e V.
F, F, V, V e F.
F, V, V, F e V.
F, V, F, V e V.

29ª QUESTÃO
Na Estratégia de Saúde da Família (ESF) são deﬁnidas as atribuições da Equipe de Saúde Bucal (ESB) e dentre elas têm-se as
atribuições Especíﬁcas do Cirurgião-Dentista (CD). Analise as proposições a seguir, tendo como parâmetro tais atribuições.
Participar do processo de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas no território de abrangência das
unidades básicas de saúde da família.
II- Assegurar a integralidade do tratamento no âmbito da atenção básica para a população adscrita.
III- Encaminhar e orientar os usuários, que apresentarem problemas mais complexos, a outros níveis de especialização, assegurando
o seu retorno e acompanhamento, inclusive para ﬁns de complementação do tratamento.
IV- Identiﬁcar as necessidades e expectativas da população em relação à saúde bucal.
V- Estimular e executar medidas de promoção da saúde, atividades educativas e preventivas em saúde bucal.
I-

Estão CORRETAS, apenas:
a) IV e V.
b) I e III.

c) II e III.
d) I e V.

e) II e IV.
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30ª QUESTÃO
Com relação à Biossegurança dos proﬁssionais de saúde e mais especiﬁcamente ao uso de Equipamentos de Proteção Individuais
(EPI's) para proﬁssionais de Odontologia, recomenda-se:
a) Luvas estéreis de procedimento cirúrgico não devem ser usadas sempre que o dentista for realizar algum procedimento no paciente.
b) Uso de máscaras cirúrgicas para evitar a contaminação do nariz e da boca do dentista por gotículas respiratórias e saliva do paciente.
c) Óculos de proteção e faceshields devem ser usados durante os procedimentos mais invasivos, pois o dentista poderá ser exposto a
respingos de saliva, sangue e outros.
d) Uso de avental ou capote com gramatura mínima de 90g/m².
e) Uso de gorro para proteger os cabelos e a cabeça do dentista, que deve ser usado em alguns procedimentos.
31ª QUESTÃO
Em relação aos carboidratos e ao processo de cárie dentária, podemos aﬁrmar:
a) No que tange ao fator nutricional, o consumo demasiado de carboidratos contribui levemente para o desenvolvimento da doença,
devido à bioquímica metabólica de bactérias da cavidade bucal.
b) O amido apresenta um alto potencial cariogênico, e este efeito pode ser aumentado se for consumido em combinação com uma
dieta rica em sacarose.
c) Quando ingeridos na forma líquida são menos cariogênicos que os carboidratos sólidos aderentes.
d) Os alimentos quando consumidos em jejum são altamente cariogênicos.
e) Alimentos sólidos são menos cariogênicos.
32ª QUESTÃO
A Restauração de amálgama de prata precisa passar pelo processo de brunimento, cuja ﬁnalidade é:
a)
b)
c)
d)
e)

Aumentar a evaporação do cobre.
Melhorar a adaptação marginal e o selamento.
Complementar a condensação ineﬁciente.
Estabilizar a porosidade.
Ajuste oclusal.

33ª QUESTÃO
Para aumentar a adesão entre o Cimento de Ionômero de Vidro (CIV) e os tecidos dentários, faz-se necessária a aplicação de:
a) Ácido poliacrílico.
b) Primer.

c) Ácido ﬂuorídrico.
d) Ácido maléico.

e) Ácido clorídrico.

34ª QUESTÃO
Na proteção do complexo dentino-pulpar para cavidades muito profundas e com exposição e sangramento pulpar, o material de
proteção de melhor escolha é:
a)
b)
c)
d)
e)

Sistema adesivo.
Solução de hidróxido de cálcio.
Suspensão de hidróxido de cálcio.
MTA (Agregado de Trióxido Mineral).
Pasta de hidróxido de cálcio.

35ª QUESTÃO
As resinas compostas odontológicas, em sua composição, apresentam partículas de reforço e carga que proporcionam resistência
mecânica ao material restaurador. Trata-se de exemplo dessas partículas:
a) Grupos carboxílicos.
b) Silano.

c) UDMA.
d) Cálcio.

e) Nanosílica.
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36ª QUESTÃO
A Lei 5.081 de 24 de agosto de 1996, em seu artigo 6º, estabelece a competência do Cirurgião Dentista quanto à prescrição e aplicação
de medicação de urgência em casos em que a vida e a saúde do paciente podem ser comprometidas. Nesse contexto, podemos aﬁrmar:
a) Urgência é uma situação crítica ou um perigo iminente no qual ocorre risco de vida.
b) Em odontologia, as urgências são mais comuns. Elas são provocadas principalmente em casos de doenças que afetam a polpa dos
dentes e causam uma dor aguda muito difícil de suportar.
c) Emergência é uma situação que deve ser resolvida imediatamente, que não pode ser adiada, mas que não oferece risco iminente à
vida.
d) As emergências, geralmente, estão relacionadas a pacientes com quadros de ansiedade e desmaio, hipertensão, hipoglicemia,
hemorragias.
e) A preservação das atividades vitais não é uma atitude fundamental e pode requerer a necessidade dos primeiros cuidados e ou
intervenções imediatas.
37ª QUESTÃO
Em Patologia Oral e no tratamento de carcinomas, em certos tipos de lesões, há restrição de tratamento por radiação. Dentre as lesões
benignas e carcinomas elencados, qual possui restrição dessa modalidade de tratamento por radiação?
a)
b)
c)
d)
e)

Carcinoma Verrucoso.
Carcinoma Mucoepidermóide.
Carcinoma Basocelular.
Ameloblastoma.
Rabdomioma.

38ª QUESTÃO
O Código de Ética Odontológica regula os direitos e deveres dos proﬁssionais, das entidades e das operadoras de planos de saúde que
possuem inscrição no Conselho de Odontologia. Dentre os deveres do Cirurgião Dentista, é CORRETO aﬁrmar:
a)
b)
c)
d)
e)

Recusar-se a atender em ambientes insalubres em âmbito público ou privado.
Diagnosticar, planejar e executar tratamentos com liberdade de convicção nos limites de suas atribuições.
Resguardar o segredo proﬁssional.
Propugnar pela harmonia da classe.
Contratar serviços proﬁssionais de acordo com os preceitos do Código de Ética odontológica.

39ª QUESTÃO
Pacientes com doenças sistêmicas e/ ou condições limitantes apresentam restrições e contraindicações para alguns procedimentos
odontológicos. A exodontia está contraindicada para:
a)
b)
c)
d)
e)

Senilidade.
Diabetes compensada.
Dentes desvitalizados.
Cardiopatas.
Abcesso dentoalveolar agudo.

40ª QUESTÃO
No tratamento de infecções da cavidade oral, bactérias do grupo estaﬁlococos que produzem enzima β – lactamase, o antimicrobiano
de escolha é:
a)
b)
c)
d)
e)

Octapresina.
Fenilbutasona.
Gentamicina.
Dicloxacina.
Canamicina.
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