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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

A expectativa de vida vem crescendo em todo o1

mundo. Isso faz com que o cuidado com a saúde seja
estendido por muitos mais anos, pois não adianta viver
se não tivermos qualidade de vida. Dessa forma, aqueles4

cuidados que, nos meados do século passado, só eram
tomados nas primeiras décadas de vida deverão se estender
por muito mais tempo.7

Esses cuidados demandam determinação e um custo
financeiro maior ou menor, em função do “desgaste da
idade” junto à correção de eventuais patologias10

preexistentes. Infelizmente, quem não tiver condições de
gastar dinheiro com a saúde não conseguirá, de forma ideal,
repor as necessidades medicamentosas de que a idade13

precisa, principalmente se existirem doenças que devem ser
controladas paralelamente.

José R. G. da Silva Sá. Internet:

<www.saude.com.br> (com adaptações).

Com relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.

1 Infere-se do texto que homens e mulheres só alcançarão a
longevidade com qualidade de vida se gastarem mais com a
saúde na velhice. 

2 Quanto à tipologia textual, esse texto caracteriza-se como
descritivo, porque expõe as características das ações de
quem tem expectativa de vida ampliada.

3 Na expressão “em todo o mundo” (R.1-2), mantêm-se a
coerência e a correção gramatical, bem como o sentido do
texto, se for retirado o artigo “o”.

4 Na linha 3, como a conjunção “pois” estabelece uma relação
de causa e efeito entre duas orações, ela pode ser substituída
por porque sem prejuízo para a correção gramatical do
período. 

5 Mantém-se a correção gramatical do período se for inserida
uma vírgula imediatamente antes de “se não tivermos” (R.4).

6 Por meio do emprego da forma verbal “tivermos” (R.4), o
autor insere-se no texto, buscando compartilhar suas idéias
com o leitor.

7 Depreende-se da organização do texto que a expressão
“Esses cuidados” (R.8) refere-se ao conteúdo de todo o
parágrafo anterior.

8 Mantém-se a correção gramatical do texto ao se substituir a
forma verbal “demandam” (R.8) por demandam por.

9 No trecho “de que a idade precisa” (R.13-14), o emprego da
preposição “de” é obrigatório.

10 Na linha 14, em razão da idéia de condição introduzida pela
conjunção “se”, seria gramaticalmente correto, em lugar da
forma verbal indicativa “devem”, o emprego da forma verbal
subjuntiva devam.

O Farmácia Popular do Brasil é um programa do1

governo federal que busca ampliar o acesso da população
aos medicamentos considerados essenciais. O programa
atende a toda a população e é dirigido, sobretudo, às pessoas4

que não têm condições de pagar caro por seu medicamento
e, por isso, muitas vezes interrompem o tratamento. Oferece
medicamentos que tratam das doenças com maior incidência7

no país e disponibiliza, também, preservativos masculinos,
cuja utilização é importante para a prevenção das doenças
sexualmente transmissíveis. Hipertensão, diabetes, úlcera10

gástrica, depressão, asma, infecções e verminoses são
exemplos de doenças para as quais são encontrados
medicamentos. 13

O elenco de medicamentos do programa Farmácia
Popular do Brasil foi definido mediante critérios
epidemiológicos, considerando-se as principais doenças que16

atingem a população brasileira e cujos tratamentos geram
maior impacto no orçamento familiar. Foram eleitos os
medicamentos mais eficazes e seguros, indicados para tratar19

tais doenças. Ou seja, são aqueles que apresentam o melhor
resultado e o menor risco para os pacientes.

Internet: <www.portal.saude.gov.br> (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos ao texto acima.

11 Mantém-se o sentido original do texto se o trecho “aos
medicamentos” (R.3) for substituído por a medicamentos. 

12 O sinal indicativo de crase em “às pessoas” (R.4) não pode
ser dispensado porque decorre de exigência do verbo ao
qual se liga e do emprego do artigo antes de “pessoas”.

13 Pelo uso da expressão “muitas vezes interrompem o
tratamento” (R.6), infere-se que as pessoas, por não terem
como adquirir medicamentos, suspendem definitivamente o
seu tratamento.

14 O trecho “que tratam das doenças” (R.7) permanece coerente
e gramaticalmente correto se for reescrito do seguinte modo:
que se trata das doenças.

15 Estaria correto o emprego da vírgula logo após “infecções e
verminoses” (R.11), que são elementos de uma enumeração.

16 De acordo com o texto, o programa Farmácia Popular do
Brasil definiu critérios epidemiológicos para a elaboração
de uma lista de medicamentos para as principais doenças
que acometem os brasileiros. 

17 Na linha 16, o pronome “que” tem como seu antecedente a
expressão “as principais doenças”.

18 Seria correta a substituição de “Foram eleitos” (R.18) por
Elegeu-se.

19 O termo “tais” (R.20) refere-se coesivamente a “as principais
doenças que atingem a população brasileira” (R.16-17).

20 Logo após “indicados para tratar tais doenças” (R.19-20), o
ponto pode ser substituído por ponto-e-vírgula, sem prejuízo
para a correção gramatical do período, desde que sejam
feitas as alterações necessárias na maiusculização.
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A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) representou, em
termos de sua legislação, uma afirmação política do compromisso
do Estado brasileiro para com os direitos de seus cidadãos. Em
relação ao arcabouço legal do SUS, julgue os itens seguintes.

21 As ações e serviços de saúde foram definidos pela
Constituição Federal como de relevância pública, cabendo
ao poder público e ao setor privado dispor acerca da sua
regulamentação, fiscalização e controle.

22 A direção do SUS é exercida no âmbito da União pelo
Ministério da Saúde, e, no âmbito dos estados, do Distrito
Federal (DF) e dos municípios, pelas respectivas secretarias
de saúde ou órgãos equivalentes.

23 A Lei n.o 8.080/1990, em consonância com a Constituição
Federal, regula em todo o território nacional as ações e
serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente, em
caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou
jurídicas, de direito público ou privado.

24 Devem ser observados os princípios éticos e as normas
expedidos pelo órgão de direção do SUS quanto às
condições para o funcionamento dos serviços privados de
assistência a saúde.

25 Segundo mandamento constitucional, o SUS é financiado
com recursos do orçamento da seguridade social em 50%, da
União em 25% e dos estados em 25%.

No Brasil, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados (conveniados e contratados) que integram o SUS
obedecem a princípios organizativos e doutrinários. Acerca
desses princípios, julgue os itens a seguir.

26 A legislação do SUS determina a universalidade de acesso
aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e em
todo o território nacional.

27 O princípio do acesso universal às ações e aos serviços de
saúde no Brasil se traduz na Constituição Federal, quando o
texto desta afirma que a saúde é direito de todos e dever do
Estado.

28 A diretriz da descentralização político-administrativa do
SUS contribuiu para o atual grau de municipalização,
regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde
no Brasil.

29 O SUS tem direção única em cada esfera de governo,
pressupondo a conjugação dos recursos financeiros,
tecnológicos, materiais e humanos da União, dos estados, do
DF e dos municípios na prestação dos serviços de saúde à
população.

30 De acordo com a Constituição Federal, a saúde deve ser
garantida mediante políticas econômicas e sociais que visem
à redução do risco de adoecer e morrer da população. Por
isso, os recursos financeiros específicos do SUS podem, na
esfera municipal, ser aplicados em ações de saneamento
básico, incluindo a coleta pública regular do lixo urbano.

Com relação à Lei n.º 8.142/1990, que dispõe acerca da
participação da comunidade na gestão do SUS e das
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na
área da saúde, julgue os próximos itens.

31 O SUS conta, em cada esfera de governo, com as seguintes
instâncias colegiadas de participação da sociedade: comissão
intergestora bipartite, consórcio intermunicipal de saúde e
conferência de saúde.

32 A conferência nacional de saúde, realizada a cada
quatro anos com representação de vários segmentos sociais,
avalia e altera, se necessário, em caráter permanente e
deliberativo, a legislação da saúde no Brasil.

33 Para o recebimento de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, os municípios, os estados e o DF
deverão definir nos seus respectivos orçamentos suas
contrapartidas de recursos financeiros para a saúde.

34 A lei em questão definiu que todos os municípios
implantassem, no prazo previsto de dois anos, o plano de
carreira, cargos e salários para os trabalhadores do SUS,
condicionando a essa exigência o repasse de recursos
financeiros da União.

35 Segundo a lei em apreço, a representação dos prestadores
de serviços nas conferências de saúde deve ser paritária em
relação ao conjunto dos demais segmentos. 

A disparada de preços dos alimentos fará que os países
mais pobres gastem até quatro vezes mais do que no início desta
década para importar comida, alerta relatório da FAO, a agência
das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Só os
gastos com compra de arroz vão subir 40% este ano. A escassez
de alimentos fez que o Parlamento Europeu recomendasse a
formação de estoques na região. O relator especial da
Organização das Nações Unidas (ONU) para o Direito à
Alimentação pediu que os investimentos em biocombustíveis e a
concessão de subsídios à sua produção sejam congelados
para forçar a queda de preços de grãos. A demanda por
biocombustíveis vem crescendo como alternativa dos países para
enfrentar a subida do petróleo, cujo barril já atingiu a marca dos
US$ 130. A alta do combustível fez a Ford anunciar que reduzirá
a produção de utilitários esportivos e picapes que consomem
muita gasolina. A British Airways deve cortar vôos nos próximos
meses para economizar.

O Globo, 23/5/2008, capa (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os
múltiplos aspectos que envolvem o tema nele focalizado, julgue
os itens de 36 a 50.

36 O caráter global da economia contemporânea propicia, entre
outros aspectos, que uma situação de crise tenda
a se alastrar, atingindo, com maior ou menor intensidade, as
mais diversas regiões do planeta. 

37 Criada no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU é
um organismo multilateral cuja atuação não se restringe às
questões diretamente vinculadas à paz e à segurança no
mundo, como se pode depreender do texto.
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38 Infere-se do texto que a atual crise mundial de alimentos
espalha seus efeitos negativos sobre o conjunto de países,
praticamente sem distinguir o estágio de desenvolvimento
econômico de cada um deles.

39 Mencionado no texto, o Parlamento Europeu é uma das
instituições que compõem a União Européia, considerada a
mais bem-sucedida experiência de formação de bloco
regional que o mundo contemporâneo conhece.

40 A existência de blocos, aproximando países de uma mesma
região, é uma das características marcantes da globalização,
processo que se explica, entre outras razões, pela acirrada
competitividade econômica dos dias atuais. 

41 O NAFTA, que engloba Estados Unidos da América,
Canadá e México, é, até o momento, a única experiência de
bloco econômico existente no continente americano, apesar
de tentativas de associação verificadas no Cone Sul.

42 Apesar de ainda exercer peso significativo na economia
mundial, o petróleo já não é mais peça essencial no sistema
produtivo contemporâneo, de modo que a elevação do preço
do barril pouco interfere nas contas dos diversos países.

43 No Brasil, a vitoriosa trajetória da PETROBRAS decorre da
capacidade por ela demonstrada de prospecção de petróleo
em terra, faltando-lhe, ainda, o domínio da tecnologia que
lhe permita a exploração em águas profundas.

44 Os biocombustíveis são uma tentativa de substituir o
petróleo como fonte de energia, representando ganhos
econômicos e ambientais para quem consegue produzi-los,
mas encontram dificuldades para a comercialização em face
de uma demanda reduzida e em processo de retração.

45 O texto menciona dois casos de grandes empresas mundiais
que, atuando em ramos distintos de transportes, preocupam-
se em adotar medidas que levem à contenção do uso de
combustíveis.

46 O Brasil dispõe de tecnologia para a produção de
biocombustível a partir da cana-de-açúcar, com custos
menores que o de seus concorrentes que fazem uso de
outras matérias-primas, o que lhe permite antever um
potencialmente crescente mercado comprador. 

47 Em geral, as críticas que se fazem aos biocombustíveis
prendem-se ao fato de que sua produção reduz a oferta de
alimentos, redução esta que atinge diretamente o Brasil,
como reconhece e admite o próprio governo brasileiro.

48 Deduz-se do texto que, por ser formada por países
relativamente novos, que conquistaram sua independência
há poucas décadas, a África deve ser a região a sofrer os
menores impactos da crise mundial de alimentos.

49 Os notáveis índices de desenvolvimento econômico
apresentados pela China, acompanhados da melhoria das
condições de vida de larga parcela de sua população,
também podem estar contribuindo para o aumento da
demanda por alimentos, uma das razões da atual crise no
setor.

50 Por enquanto, a sugestão de que se tomem medidas
preventivas para enfrentar o problema da escassez de
alimentos surge entre países pobres, justamente os mais
afetados pela crise, enquanto as economias mais poderosas
se mantêm apenas na expectativa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com relação ao exame da cavidade bucal, julgue os itens a seguir.

51 Grânulos de Fordyce, minúsculas pápulas amareladas, são

geralmente encontrados no ventre da língua.

52 A desembocadura do ducto principal da glândula parótida

localiza-se na mucosa jugal, à altura dos molares.

53 Variações anatômicas nos molares superiores na face lingual,

sob forma de quinta cúspide, são denominadas tubérculo de

Carabelli.

54 A língua saburrosa é provocada pelo aumento idiopático das

papilas filiformes.

55 A língua geográfica é caracterizada pela despapilação de

áreas da língua, em resposta a algum agente agressor.

A respeito dos materiais odontológicos à base de resina, julgue os

itens subseqüentes.

56 As resinas compostas híbridas compactáveis são usadas

quando há necessidade de se facilitar a condensação (classe

I e II de Black). 

57 O uso de resinas compostas de micropartículas homogêneas

é indicado em áreas sujeitas a baixa tensão e áreas

subgengivais que necessitam de elevado brilho e polimento.

58 O grau de conversão das resinas compostas é inversamente

proporcional à contração de polimerização. 

59 As resinas compostas, tradicionais ou convencionais

apresentam propriedades mecânicas semelhantes às das

resinas acrílicas sem carga. 

60 Por não serem capazes de isolar termicamente o dente, as

resinas compostas devem ser evitadas quando existe a

possibilidade de sensibilidade térmica.

61 A adesão de um reparo em uma restauração recém-terminada

é semelhante à de um reparo feito em uma restauração

antiga. 

Julgue os itens de 62 a 66, acerca dos cimentos odontológicos.

62 Os cimentos ionoméricos são fontes de fluoretos, além de ser

comumente indicados como bases protetoras. A região que

circunda uma restauração de ionômero de vidro apresenta

concentração de fluoreto em torno de 5 ppm ou mais, o que

explica o efeito anticariogênico do material. 

63 Por apresentar baixa resistência à compressão, em

restaurações de amálgama, o cimento de hidróxido de cálcio

não pode ser usado como base.
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64 Os vernizes cavitários utilizados antigamente podem ser

efetivamente substituídos pelos sistemas adesivos

dentinários.

65 Quando se usa uma base de hidróxido de cálcio, espera-se a

indução da formação de dentina reparadora, além da

neutralização de ácidos que poderiam migrar para a polpa

dentária.

66 O cimento de fosfato de zinco é adequado quando a retenção

mecânica da restauração é baixa ou quando a demanda

estética não for alta.

Os preparos cavitários sofreram modificações com o avanço dos

materiais e dos instrumentos rotatórios. Acerca desse assunto,

julgue os próximos itens.

67 Nas restaurações de amálgama adesivas, não é necessário

que se siga, no preparo cavitário, a técnica indicada para se

obter resistência e retenção, já que o adesivo desempenhará

essa função. 

68 Preparos cavitários mais profundos que largos são retentivos

por si só, não necessitando de retenções adicionais.

69 Preparos cavitários para resina composta devem apresentar

ângulos internos arredondados, de forma que se evitem

concentrações de tensões provenientes da contração de

polimerização desse material.

70 A superfície vítrea observada em um preparo cavitário feito

com laser para tecido duro funciona como uma barreira

protetora da dentina.

Julgue os itens de 71 a 75, relativos a radiografias bucais e sua

interpretação.

71 A presença de lesão radiolúcida unilocular circunscrita com

osteogênese reacional de forma esférica e associada ao ápice

de um dente desvitalizado, observada nas radiografias

periapicais é característica de granuloma periapical.

72 Se um exame radiográfico mostrar a expansão da cortical

óssea sem sua destruição, há, provavelmente, nessa região,

lesão de crescimento lento, característica dos granulomas.

73 A reabsorção horizontal da crista óssea alveolar visualizada

radiograficamente é caracterizada por perda óssea em toda

a extensão da crista alveolar, o que significa que um

processo inflamatório atingiu os processos periodontais de

suporte, caracterizando-se a periodontite. 

74 Na imagem radiográfica, a destruição óssea mostra-se mais

grave do que realmente é, o que deve ser considerado no

momento do diagnóstico e do tratamento.

75 Em relação ao diagnóstico periodontal, a radiografia não

estabelece uma distinção específica entre uma situação

tratada com êxito e outra não tratada.

No que concerne às drogas que podem ser usadas para o controle

da dor nos procedimentos odontológicos ou advindas da sua

execução, julgue os itens que se seguem.

76 A cirurgia periodontal, ou endodôntica óssea, é traumática e

está associada a dor pós-operatória mais intensa e

prolongada. Para seu controle, é recomendado, no pré-

operatório, o uso de antiinflamatório não-esteróide.

77 Por serem mais efetivos na redução da dor aguda e crônica,

deve-se preferir os antiinflamatórios não-hormonais

inibidores seletivos da COX2 aos não-seletivos. 

78 Hemorragias gastrointestinais e complicações

cardiovasculares são efeitos colaterais menos freqüentes

quando se utilizam antiinflamatórios inibidores seletivos

de COX2.

79 Os antiinflamatórios inibidores seletivos da COX2 não

interferem na função renal, diferentemente dos inibidores

não-seletivos.

80 Os inibidores seletivos e específicos de COX2 foram

desenvolvidos com o objetivo de diminuir a incidência dos

efeitos adversos da inibição da COX2.

Um paciente de 30 anos de idade necessita de tratamento

no dente 36. O exame clínico mostrou fratura da face lingual

subgengival e restauração MOD de amálgama fraturada na

porção distal. Na papila entre os dentes 36 e 37, há um pólipo

invadindo a distal da cavidade. A radiografia revelou que a

margem distal da cavidade está na altura da crista marginal e que

o dente apresenta tratamento endodôntico satisfatório.

Nessa situação,

81 é necessária a remoção da restauração remanescente, além

do preenchimento da cavidade, para preparar a região para

o tratamento.

82 o tratamento gengival mais indicado para remover a

hiperplasia é uma gengivoplastia.

83 é necessário um reforço intracanal, que pode ser feito por

meio de um núcleo metálico fundido.

84 a melhor opção de restauração estética é uma coroa total em

cerômero.

85 deve ser considerada a opção por coroa total em ouro se não

houver exigência de restauração estética.
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Com relação a epidemiologia, etiopatogenia, diagnóstico e

prevenção da doença cárie, julgue os itens seguintes.

86 Nos últimos anos, tem-se observado uma redução na

velocidade e progressão das lesões de cárie, uma doença que

resulta da interação complexa de múltiplos determinantes.

87 A formação da película adquirida ocorre após a primeira

semana da erupção dos dentes decíduos e é essencial para

adesão dos primeiros colonizadores bacterianos.

88 Estudos recentes têm comprovado que as propriedades de

bactérias crescidas em biofilme são similares aos fenótipos

expressos por bactéria em cultura líquida convencional.

89 Produção insuficiente de saliva e higiene bucal inadequada

aumentam o risco de aparecimento de doenças orais, como

doença cárie.

90 Estreptococos do grupo mutans estão relacionados com o

início da formação de lesões de cárie.

91 Uma dieta rica em carboidratos aumenta a taxa de

crescimento de bactérias proteolíticas no biofilme

supragengival.

92 Freqüentemente, as lesões de cárie radicular se desenvolvem

na dentina que foi exposta ao ambiente bucal.

93 O uso de fio dental para higienização de superfície proximal

elimina totalmente a produção de ácidos orgânicos nessas

superfícies.

94 A atividade de cárie do paciente pode ser definida como a

soma de novas lesões cariosas e do aumento de tamanho das

lesões já existentes durante determinado período de tempo.

95 Os dados epidemiológicos atuais sugerem que os valores de

prevalência de doença cárie ocorrem no grupo de indivíduos

com idade mais avançada. 

96 Em relação às crianças, a ineficiência da escovação dentária

deve ser atribuída à escolha inadequada do método de

escovação.

97 Após os seis anos de idade, o uso tópico de flúor por

períodos prolongados pode resultar em fluorose dentária de

todos os dentes permanentes.

98 O exame radiográfico interproximal não determina se uma

lesão cavitada de cárie está presente.

99 A concentração de flúor nos géis fluoretados recomendados

para uso caseiro varia de 5.000 ppm a 12.300 ppm, uma dose

considerada alta.

100 A lesão de mancha branca é um dos primeiros sinais clínicos

visíveis de desmineralização do esmalte dentário.

A respeito das medidas de biossegurança na prática odontológica,
julgue os itens subseqüentes.

101 A vacina da hepatite C deve ser aplicada em três doses,
sendo a segunda um mês e a última, seis meses após a
primeira aplicação.

102 Profissionais de saúde que possuem dermatite de contato
devem usar luvas que não contenham látex.

103 À temperatura de 121 ºC, o tempo de esterilização
apropriado é de 10 minutos. 

104 Estudos têm demonstrado a formação de biofilme bacteriano
nas canalizações das unidades odontológicas (equipos) e, por
esse motivo, as canalizações devem ser purgadas.

105 As moldagens devem ser esterilizadas antes de ser enviadas
para o laboratório.

A polpa dental, um tecido conjuntivo de origem
ectomesenquimal, é importante na formação do dente e na sua
resposta a agressões. Acerca desse assunto, julgue os itens
seguintes.

106 Durante o processo de odontogênese, a polpa dental se
diferencia a partir da papila dental. 

107 Os odontoblastos são células indiferenciadas com alta
atividade de síntese protéica.

108 O plexus sub-odontoblástico de Rachkow localiza-se
principalmente, na polpa radicular do dente.

109 A presença de células imunocompetentes na polpa reflete seu
papel na resposta a agressões ao complexo dentino-pulpar.

110 O fato de os odontoblastos serem células receptoras de
estímulos nervosos explica a sensibilidade dentária.

Com relação a diagnóstico e plano de tratamento em clínica
odontológica infantil, julgue os itens a seguir.

111 A microdontia é uma anomalia dentária mais freqüentemente
observada nos incisivos laterais inferiores.

112 Os dentes natais devem ser sempre extraídos, pois interferem
na amamentação.

113 O estabelecimento da oclusão na dentição decídua inicia-se
com a erupção dos primeiros molares e é determinada após
a erupção dos segundos molares.

114 Em crianças, observa-se, freqüentemente, mordida do lábio
após anestesia do nervo alveolar inferior. 

115 As fraturas radiculares são mais comuns na dentição decídua
que na permanente.

116 Em caso de deslocamento completo de um dente decíduo, o
tratamento indicado é a exodontia.

117 A pulpectomia é o procedimento indicado para os dentes
decíduos que sofrem grandes exposições pulpares.

118 Crianças que usam medicação anticonvulsiva exibem
hiperplasia gengival. 

119 As lesões de cárie inativas nas superfícies livres dos dentes
são brilhantes e lisas e sempre possuem coloração escura.

120 A mordida aberta na dentição decídua está associada,
geralmente, a hábitos deletérios.


