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SAÚDE COLETIVA
Questão 1

Questão 4

Trata-se de diretrizes do SUS:

Qual das alternativas abaixo NÃO é principio
preconizado pelo SUS?

(A) organizar a assistência dos serviços de saúde
públicos e privados.
(B) integralidade e universalidade da assistência na
atenção básica.
(C) viabilizar a duplicidade de serviços com mesmos fins
para facilitar acesso.

(A) Participação popular
(B) Universalidade
(C) Privatização
(D) Integralidade

(D) promover, prevenir e recuperar saúde de indivíduos
que comprometam a saúde do coletivo.

(E) Descentralização

(E) integralidade da assistência, organização dos
serviços públicos de saúde e universalidade de acesso
aos serviços da saúde.

Questão 5

Questão 2

Essa crítica fica melhor estabelecida em:

Analise as afirmativas abaixo, que estão baseadas na
Constituição Federal de 1988 - Dos Direitos e Garantias
Fundamentais:

(A) A saúde pública é de competência federal enquanto
que a saúde coletiva é de competência do estado.

A saúde coletiva se constituiu como um campo de
saberes e práticas crítico ao campo da saúde publica.

I – A assistência à saúde é de livre concorrência, não
havendo restrições à participação direta ou indireta de
empresa com fim lucrativo ou capital estrangeiro.

(B) O sujeito da saúde pública é a população, entendida
como indivíduos com mesmas necessidades, enquanto
a saúde coletiva considera também como sujeito de
suas práticas e saberes o impacto das situações sociais
nesses indivíduos.

II – É vedada a destinação de recursos públicos para
auxílios ou subvenções às Instituições com fins
lucrativos.

(C) A saúde pública é de competência do estado
enquanto a saúde coletiva é de competência do
município.

III – A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

(D) A saúde coletiva busca harmonizar as ações da
saúde pública com a saúde privada enquanto a saúde
pública visa à saúde da população carente.

IV – As instituições privadas poderão participar de forma
complementar do Sistema Único de Saúde-SUS.
São corretas as afirmativas

(E) A saúde pública busca harmonizar as ações da
saúde coletiva com a saúde privada enquanto a saúde
coletiva visa à saúde da população carente.

(A) I, II, III e IV.
(B) I,II e IV, somente.

Questão 6

(C) I,III e IV, somente.

Algumas conquistas no campo da saúde coletiva se
encontram: 1. na constituição do projeto de reforma
sanitária, 2. na efetivação do SUS a partir das condições
para promoção, proteção e recuperação da saúde, e 3.
na garantia da participação popular e repasses
financeiros das três instâncias de governo. Tais
conquistas foram alcançadas RESPECTIVAMENTE a
partir da

(D) II, III e IV, somente.
(E) III, IV e I, somente.
Questão 3
(NOB 96) No SUS, compete ao Gestor Estadual:
(A) mediar a relação entre os sistemas municipais.
(B) tarefas de harmonização, de integração, sendo a de
modernização dos sistemas municipais de competência
federal.
(C) auditar os prestadores de serviços de saúde
municipais.
(D) prestar apoio técnico aos municípios e financiar
100% das ações de saúde.
(E) acompanhar, controlar e avaliar a produção das
equipes de saúde da família.

(A) 8ª Conferência Nacional de Saúde, Lei 8080 e da Lei
8142.
(B) Lei 8080, Lei 8142 e da NOB 96.
(C) NOB 96, Lei 8080 e da 8ª Conferência Nacional de
Saúde.
(D) NOB 96, 8ª Conferência Nacional de Saude, Lei
8142.
(E) NOB 93, Lei 8080 e 8ª conferência Nacional de
Saúde.
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Questão 7

Questão 9

O Sistema Nacional de Vigilância em Saúde é
coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde - SVS /MS no âmbito nacional e é
integrado pelos seguintes subsistemas: I) subsistema
nacional de vigilância epidemiológica, de doenças
transmissíveis e de agravos e doenças não
transmissíveis; II) subsistema nacional de vigilância em
saúde ambiental, incluindo ambiente de trabalho.

Após alcançar o pico em 1996, a incidência do HIV no
município de SP apresentou queda até 2000, quando
voltou a crescer. Observa-se uma mudança no perfil
epidemiológico dessa doença, acometendo faixas
etárias maiores e mais pretos que brancos, e outras
mudanças. Tais informações epidemiológicas são
obtidas a partir de

Sobre a Vigilância Epidemiológica pode-se afirmar que
(A) é um conjunto de ações capazes de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos à saúde decorrentes da
circulação e produção de bens de consumo que, direta
ou indiretamente, se relacionem com a saúde.
(B) desenvolve estatísticas epidemiológicas para
doenças que acometem a população, priorizando as
relacionadas às transmitidas por vetores como
mosquitos e ratos.

(A) sistema de informação de internação hospitalar.
(B) notificação voluntária da infecção por HIV.
(C) declaração de causa de óbitos.
(D) notificação compulsória da HIV/AIDS.
(E) notificações dos centros de tratamento de DSTAIDS.

Questão 10

(C) busca a detecção dos fatores determinantes do
ambiente que interfiram na saúde humana,
principalmente os relacionados à qualidade da água, ar
e solo.

Das doenças abaixo, qual apresenta maior declínio a
partir da vacinação?

(D) trata-se de um conjunto de atividades destinadas à
promoção e proteção, recuperação e reabilitação da
saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e
agravos advindos das condições de trabalho.

(B) Paralisia infantil

(E) é o conjunto de ações que proporciona o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes da
saúde individual ou coletiva.

(E) Tétano

Questão 8
Muitos foram os avanços nas últimas décadas com a
formulação e implementação de políticas públicas,
programas e legislação com vistas à valoração e
valorização das plantas medicinais e derivados, nos
cuidados primários com a saúde e sua inserção na rede
pública, assim como ao desenvolvimento da cadeia
produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos.
É correto afirmar que

(A) Tuberculose

(C) Gripe
(D) Varicela

Questão 11
Em 2010, o Estado de São Paulo possuía
aproximadamente 41.260.000 habitantes e apresentou
8.960 casos novos de dengue. A incidência, neste ano,
para 100 mil habitantes, foi de
(A) 0,00217
(B) 0,4586
(C) 4,586
(D) 21,7
(E) 4586

(A) trata-se de ações isoladas em alguns municípios,
sem documento norteador.
(B) não existe Política Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos.
(C) existe uma Política Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos.
(D) é uma política que pretende substituir a medicação
alopática visando redução de custos.
(E) foi desaconselhada pela Organização Mundial de
Saúde.

Questão 12
Deve ser de conhecimento e competência de todos os
profissionais de saúde a notificação compulsória de
doenças objetivando evitar o aumento de casos. São
doenças de notificação compulsória - Lista Nacional - os
casos de suspeita ou confirmação de
(A) sarampo, raiva, dengue e tuberculose.
(B) varicela, conjuntivite, sarampo e dengue.
(C) caxumba, varicela, dengue e tuberculose.
(D) sarampo, tuberculose, asma e pneumonia.
(E) dengue, tuberculose, diabetes e raiva.
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Questão 13

Questão 17

A Rede de Atenção à Saúde (RAS) apresenta nível de
complexidade crescente a partir da porta de entrada ao
sistema:

Conforme as diretrizes e normas para a Organização de
Atenção Básica para o Programa Saúde da Família
(PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde
(PACS), é correto afirmar que

(A) Hospital secundário, Unidade básica de saúde,
CAPS.
(B) Hospital terciário, Hospital universitário, Ambulatório
de especialidades.
(C) Hospital de pequeno porte, Unidade básica de
saúde, Hospital quaternário.
(D) Sala de vacina, Sala de curativo, Sala de cirurgia.
(E) Unidade básica de saúde, Ambulatório de
especialidades, hospital.

(A) o valor do incentivo financeiro para o Agente
Comunitário da Saúde é de 1 salário mínimo, podendo
ser acrescido conforme a produção registrada do
Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB).
(B) os recursos repassados pelo gestor federal às
equipes de Saúde da Família são oriundos da ANVISA.
(C) não existe incentivo financeiro federal para as
equipes de saúde bucal ou da saúde integral.
(D) o valor mínimo per capita do Piso da Atenção Básica
(PAB fixo) corresponde a R$ 1.300,00/habitante por ano.

Questão 14
A participação popular prevista na Constituição foi
implementada a partir da lei
(A) 8080/90.
(B) 8142/90.
(C) NOB 93.
(D) NOB 96.
(E) 9024/04.

(E) a responsabilidade financeira com o setor saúde é
das três esferas de governo.

Questão 18
De acordo com a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990,
entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de
atividades que se destina à promoção e proteção da
saúde dos trabalhadores, assim como visa à
recuperação e reabilitação da saúde de trabalhadores.
Sobre o assunto, considere as seguintes ações:

Questão 15
A UBS deve possuir mapa de criticidade. Os intervalos
das limpezas terminais são definidos pela criticidade da
área.
A sala de vacina é considerada área
(A) não crítica.
(B) semicrítica.
(C) crítica.
(D) comum.

I – Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de
trabalho ou portador de doença profissional;
II – Avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais
à saúde existentes no processo de trabalho;
III – Definição das instâncias e mecanismos de controle,
avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde
do comércio.
IV – Avaliação do impacto que as políticas públicas
provocam na saúde.

(E) externa.

SAÚDE DA FAMÍLIA

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são
pertinentes aos trabalhadores submetidos aos riscos e
agravos advindos das condições de trabalho as ações
discriminadas somente em

Questão 16

(A) I e II

A ESF, para a obtenção do dado sobre cobertura vacinal
de uma determinada vacina, precisa conhecer

(B) II e III

(A) o número de postos de vacinação e o número de
crianças.

(D) I e III

(B) a área geográfica e o número de postos de
vacinação.

(C) I e IV

(E) III e IV

(C) o número de doses e o número de postos de
vacinação.
(D) o número de doses aplicadas e a população alvo.
(E) a área geográfica e o número de crianças.
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Questão 19

Questão 21

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) –
devem buscar instruir a plena integralidade das ações
do cuidado físico e mental aos usuários do Sistema
Único de Saúde por intermédio da qualificação e
complementaridade ao labor das equipes do Estratégia
de Saúde da Família (ESF).

“A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da
atenção básica no País, de acordo com os preceitos do
Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da
Saúde e gestores estaduais e municipais como
estratégia de expansão, qualificação e consolidação da
atenção básica por favorecer uma reorientação do
processo de trabalho com maior potencial de aprofundar
os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção
básica, de ampliar a resolutividade e impacto na
situação de saúde das pessoas e coletividades, além de
propiciar uma importante relação custo-efetividade”.

Analise as seguintes afirmativas, identificando com V ou
F as que forem verdadeiras ou falsas.
I - ( ) NASF 2 - Possui na sua estrutura as seguintes
ocupações do Código Brasileiro de Ocupações (CBO):
Assistente Social, Profissional de Educação Física,
Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo
e Terapeuta Ocupacional;

A afirmação está
(A) errada, contradiz a NOB 96.

II - ( ) NASF 1 – Deverá ser composta por, no mínimo ,
sete profissionais do nível superior;

(B) correta, de acordo com o a PNAB - Política Nacional
de Atenção Básica.

III - ( ) NASF 2 - Deverá ser composta por, no mínimo ,
seis profissionais do nível superior;

(C) correta, de acordo com a NOB 96.

IV - ( ) NASF 1 – Possui na sua estrutura as seguintes
ocupações do Código Brasileiro de Ocupações (CBO):
Assistente Social, Profissional de Educação Física,
Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo
e Terapeuta Ocupacional, Farmacêutico, Médico,
Ginecologista, Médico Homeopata, Nutricionista, Médico
Pediatra, Médico Psiquiatra e Enfermeiro.

(D) correta, de acordo com a NOAS.
(E) errada, pois a relação custo benefício não foi
significativa para a ESF.

Questão 22

A sequência correta, de I, II, III e IV, é:

Na Estratégia de Saúde da Família, uma das atividades
do Agente Comunitário de Saúde é o cadastramento das
famílias, a identificação de microáreas e grupos de
risco.

(A) F,F,F,F

Essa atividade caracteriza

(B) F,V,V,F

(A) a territorialização.

(C) V,F,F,F

(B) a situação demográfica da periferia.

(D) V,F,F,V

(C) o trabalho em equipe multiprofissional.

(E) V,V,F,F

(D) a hierarquização da população adstrita.
(E) a educação permanente em saúde.

Questão 20
Sobre a Estratégia de Saúde da Família, é correto
afirmar que
(A) propõe que suas equipes atuem com ações voltadas
para todos os agravos de uma dada comunidade, dos
mais frequentes aos mais raros.
(B) prevê a implantação de equipes multiprofissionais
em serviços de saúde de baixa, média e alta
complexidade.

Questão 23
O programa integrante do SUS que foi criado com a
estratégia de reorganização da atenção básica por meio
de um trabalho baseado na territorialidade, na
prevenção, na promoção da saúde e na vigilância
sanitária, visando a atender e assistir às famílias (nos
limites da pobreza) que não usufruíam do sistema de
saúde, denomina-se Programa

(C) coloca a necessidade de se ultrapassarem os limites
classicamente definidos para a atenção básica no Brasil.

(A) Minha Casa Minha Vida.

(D) foi iniciada em 2001, tendo apresentado um
crescimento pouco expressivo desde então.

(C) Fome Zero.

(E) prevê resultados de longo prazo na mudança do
perfil de morbi-mortalidade, não tendo ainda produzido
alterações importantes nos principais indicadores de
saúde das populações assistidas pelas equipes de
Saúde da Família.

(B) Bolsa Família.

(D) Núcleo de Assistência Social.
(E) de Saúde da Família.
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Questão 24
Conforme a Portaria 648, de 28 de março de 2006, o
cadastramento das famílias é a etapa inicial do trabalho
do agente comunitário de saúde (ACS) em sua
microárea (território de atuação). O número máximo de
pessoas em uma microárea deve ser
(A) 450.
(B) 550.
(C) 650.
(D) 750.

(A) o programa está em fase de desativação desde
2010.
(B) existem 9 (nove ) fases do programa - todas
voltadas à redução de custos.
(C) a partir da adesão, as equipes passam a receber um
incentivo de 20%.
(D) existe incentivo às equipes que atingirem as metas
num percentual de 60%.
(E) somente profissionais de nível superior podem ser
participantes do PMAQ.

(E) 930.
Questão 28
Questão 25
No Caderno de Rastreamento, o Ministério da Saúde
apresenta grau de recomendação B para o
rastreamento de diabetes tipo II em todo indivíduo
adulto que
(A) apresente sintomas básicos da doença, como
obesidade, hipertensão, insônia.
(B) esteja assintomático e com pressão arterial
sustentada maior que 135/80 mmHg.
(C) tenha histórico familiar da doença e apresente mais
dois fatores de risco como bulimia e anorexia.
(D) apresente inapetência súbita, ganho de peso após
os 30 anos e sede no período noturno.
(E) desenvolva nos últimos três meses hábitos
inadequados de alimentação, levando ao ganho
substancial de peso.

As ações direcionadas ao cuidado da saúde segundo o
ciclo de vida incluem a saúde da criança e do
adolescente. A elaboração de diretrizes para a
população de 0 a 19 anos definiu atribuições técnicas
específicas. Nessa área:
I. promover a atenção integral à saúde da criança e do
adolescente.
II. fortalecer os comitês regionais de mortalidade infantil.
III. analisar os óbitos infantis, identificando as causas
para subsidiar políticas públicas.
IV. desenvolver ações de promoção e proteção à saúde
integral dos alunos das unidades escolares da rede
municipal de ensino.
São atribuições técnicas:
(A) I, somente.

Questão 26

(B) II, somente.

A Política Nacional de Humanização - PNH traz a
humanização como eixo norteador das práticas de
atenção e gestão em todas as esferas do SUS. A
proposta é de uma construção coletiva da Humanização
como política transversal. A PNH estimula a
comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários
para construir processos coletivos de enfrentamento de
relações de poder, trabalho e afeto... Podemos entender
que a PNH é uma

(C) III, somente.

(A) forma de garantir, obrigatoriamente, que o paciente
seja tratado pelo nome.
(B) política que pretende caminhar paralela ao SUS.
(C) política para reduzir a responsabilidade dos atores
que constituem a rede SUS.
(D) política que, entre outras questões, estimula os
usuários dos serviços de saúde e seus familiares para
que se coloquem como protagonistas do SUS via
controle social.
(E) política voltada, unicamente, para a forma de cuidar
e tratar o paciente e seus familiares.
Questão 27
Sobre o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atenção Básica - PMAQ-AB, é correto
afirmar que

(D) IV, somente.
(E) I, II, III e IV.
Questão 29
Assinale a alternativa que completa as lacunas.
“Sensibilizar as ____________ para o problema da
violência intrafamiliar. Sensibilizar as equipes de saúde
para ______________ e outros. Promover ações de
____________ ao SUS. São propostas da Política
Nacional de Humanização-PNH.
(A) comunidades - jovens envolvidos com drogas prevenção de agravos complementar
(B) equipes de saúde - preconceitos sexual, racial,
religioso - incentivo e valorização da jornada integral
(C) mulheres - gravidez na adolescência - combate às
drogas paralelo
(D) famílias - mortalidade infantil - cuidado ao idoso
paralelo
(E) gestantes - doenças sexualmente transmissíveis complementaridade
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Questão 30
Em uma cidade do interior de São Paulo havia 960
indivíduos em tratamento por tuberculose no início de
2003. Foram notificados, pela ESF, 120 casos novos no
decorrer desse ano, sendo 60 pacientes curados. Sabese que a população da cidade nesse ano era de
1.200.000 habitantes. Com esses dados é possível
afirmar que a
(A) taxa de incidência é 10/100.000 hab.
(B) prevalência é de 19%.

(A) Deficiência nutricional de cálcio e vitamina C,
consumo de álcool, imunodeficiência adquirida.
(B) Higiene bucal precária, tabaco/fumo, diabetes
mellitus.
(C) Imunodeficiência adquirida, tabaco/fumo, gestação.
(D) Doenças renais, consumo de álcool,
imunodeficiência adquirida.
(E) Síndrome de Down, doenças cardiovasculares,
diabetes mellitus.

(C) taxa de incidência é de 60/10.000 hab.
(D) prevalência é de 26%.

Questão 33

(E) prevalência é de 19/10.000 hab.

Paciente MJS, 17 anos, comparece no serviço de
urgência odontológica relatando dor espontânea e
extrema na região dos incisivos inferiores. Também
refere febre, mal estar geral nos últimos 2 dias e gosto
metálico na boca. Ao exame clínico, observa-se na
região dos incisivos inferiores, uma área de inflamação
aguda com vermelhidão, iniciando-se nas pontas das
papilas gengivais com pontos onde a gengiva livre
encontra-se destruída, aparecendo depressões na área
marginal, com bordas grossas e um aspecto
crateriforme das papilas interdentais. Nessas mesmas
áreas, há a presença de pseudomembrana cinza, sendo
facilmente removida sob leve pressão. A descrição é
compatível com um caso de

QUESTÕES ESPECÍFICAS
ODONTOLOGIA
Questão 31
Conforme o Código de Ética Odontológica, aprovado
pela Resolução CFO 118/2012, constitui infração ética,
segundo o Capítulo V “do relacionamento”,
I - discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob
qualquer pretexto.
II - iniciar qualquer procedimento ou tratamento
odontológico sem o consentimento prévio do paciente
ou do seu responsável legal, inclusive em casos de
urgência ou emergência.
III - criticar erro técnico-científico de colega ausente,
salvo por meio de representação ao Conselho Regional.
IV - adotar novas técnicas ou materiais que não tenham
efetiva comprovação científica, salvo com devido
esclarecimento e autorização do paciente.

(A) abcesso gengival.
(B) abcesso pericoronário.
(C) periodontite agressiva.
(D) gengivite ulcerativa necrosante.
(E) estomatite herpética aguda.

Questão 34
Estão corretas:
(A) I, III.
(B) I, II, IV.
(C) III, IV.
(D) II, III, IV.
(E) I, III, IV.

Questão 32
A doença periodontal (DP) deve ser vista como um
processo de desequilíbrio entre as ações de agressão e
defesa sobre os tecidos de sustentação e proteção do
dente, que tem como principal determinante a placa
bacteriana, a partir das diferentes respostas dadas pelo
hospedeiro. A resposta imunoinflamatória do hospedeiro
é modulada por fatores de risco, os quais se referem a
aspectos do comportamento ou do estilo de vida
pessoal, a possíveis exposições ambientais ou a
características congênitas ou hereditárias que,
baseados em evidências epidemiológicas, apresentam
associações com a condição de saúde do indivíduo. Dos
itens abaixo, quais são considerados fatores de risco
para a doença periodontal?

Com relação às lesões cervicais dentárias não cariosas,
assinale Verdadeiro ou Falso.
( ) a Abrasão é a perda de substância por um
processo mecânico repetitivo que envolve objetos ou
substâncias, podendo ser difusa ou localizada.
( ) Dentre os fatores envolvidos na Abfração,
destacam-se: técnica, força aplicada e frequência de
escovação; rigidez das cerdas da escova dental;
abrasividade do dentifrício usado.
( ) Erosão dental é definida como a perda de estrutura
dental por meio de um processo químico de ataque
ácido, sem o envolvimento de bactérias. É conhecida
também como “perimólise”, na qual as lesões assumem
o formato de pires.

(A) V, V, V.
(B) V, F, F.
(C) F, F, F.
(D) F, V, F.
(E) V, F, V.
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Questão 35

Questão 37

O Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) é uma
técnica alternativa de tratamento para controle da
doença cárie e pressupõe

Os movimentos mandibulares são regulados e
determinados por uma variedade de componentes
(músculos, articulações e dentes), os quais estão
intrinsecamente ligados e comandados por um sistema
neurológico, sendo responsáveis pelos movimentos da
mandíbula. Dentre as opções abaixo, quais são os
músculos considerados responsáveis pela elevação da
mandíbula?

(A) um método simples utilizando somente instrumentos
manuais para a remoção da dentina infectada, com a
restauração imediata da cavidade com um material
restaurador adesivo, preservando-se a dentina afetada e
passível de remineralização.
(B) o tratamento apenas em dentes decíduos com
lesões cariosas de dentina, sem alteração pulpar
irreversível.
(C) a utilização de óxido de zinco e eugenol como
material de eleição para a fase restauradora.
(D) a remoção total do tecido dental afetado e infectado,
por meio de instrumentos cortantes manuais ou
rotatórios, seguida do preenchimento da cavidade com
material restaurador adesivo.
(E) um método temporário semelhante ao processo de
adequação do meio bucal com materiais restauradores
específicos para essa finalidade.

Questão 36
Quanto às lesões traumáticas nos tecidos de
sustentação bucal, está incorreto afirmar que

(A) Masseter, Temporal e Pterigóideo medial.
(B) Masseter, Temporal e Pterigóideo lateral.
(C) Digástrico, Temporal e Pterigóideo medial.
(D) Estilo-hioideo, Masseter e Pterigóideo lateral.
(E) Masseter, Temporal e Milo-hioideo.

Questão 38
Os nervos correspondem a um conjunto de fibras
nervosas unidas por tecido conjuntivo denso,
organizadas em feixes, sendo responsáveis pela
transmissão de impulsos nervosos. O controle da dor
em odontologia requer conhecimento abrangente do 5º
par de nervos cranianos. Marque os itens a seguir como
verdadeiro (V) ou falso (F):
I - ( ) O 5º par de nervos cranianos corresponde ao
trigêmeo, assim chamado por possuir três ramos: o
mandibular, o oftálmico e o nervo maxilar.

(A) a concusão dentária afeta apenas alguns feixes do
ligamento periodontal. Não ocorre mobilidade do
elemento dental e não há presença de sangramento
gengival. O tratamento inclui alívio oclusal, alimentação
pastosa e controle através de testes térmicos e
radiográficos.

II - ( ) Esse par de nervos tem uma importante função
no controle dos músculos faciais e na percepção
gustativa nos dois terços anteriores da língua.

(B) a luxação dentária intrusiva é considerada um dos
mais severos tipos de traumatismo dental em virtude do
impacto axial que leva a um traumatismo extenso da
polpa e do periodonto com alto percentual de necrose
pulpar.

IV- ( ) Distúrbios relacionados a esse nervo podem
levar à Paralisia de Bell, que resulta em inabilidade para
controlar os músculos faciais no lado afetado.

(C) na avulsão dentária ocorre o deslocamento total do
dente para fora do alvéolo-dentário. O tratamento, tanto
na dentição decídua como na permanente, inclui o
reimplante imediato, contenção semirrígida por 7 dias e
proservação por até 5 anos.
(D) dentre as possíveis repercussões na dentição
permanente devido a traumas na dentição decídua, se
incluem descoloração branca ou marrom-amarelada,
com ou sem hipoplasia de esmalte, dilaceração da raiz,
paralisação da rizogênese, malformação semelhante a
odontoma, distúrbios de erupção.

III- ( ) Ele é um nervo misto, possuindo uma raiz
sensitiva e uma motora.

V - ( ) A inervação sensitiva dos dentes inferiores é
atribuída ao 5º par de nervos cranianos.

São verdadeiras somente as afirmações:
(A) I, II, V.
(B) I, III, V.
(C) I, V.
(D) II, III, V.
(E) I, IV, V.

(E) a fratura não é um tipo de lesão muito comum na
dentição decídua, pois, sendo o osso mais flexível
nessa faixa etária, os traumatismos afetam
especialmente os tecidos de suporte, provocando as
luxações e subluxações.
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Questão 39
Dos anestésicos locais utilizados em odontologia, são
considerados de base amida:
(A) Prilocaína, Tetracaína e Mepivacaína.
(B) Benzocaína, Lidocaína e Articaína.
(C) Procaína, Mepivacaína e Lidocaína.
(D) Bupivacaína, Lidocaína e Prilocaína.
(E) Tetracaína, Articaína e Etidocaína.

Questão 40
A metemoglobinemia é uma síndrome clínica causada
pelo aumento da concentração de metemoglobina no
sangue, que ocorre tanto por alterações congênitas
(crônicas) na síntese ou no metabolismo da
hemoglobina, como em situações agudas de
desequilíbrio nas reações de redução e oxidação
(desequilíbrio redox) induzidas pela exposição a
agentes químicos diversos. O anestésico local utilizado
em odontologia que pode ter como efeito colateral o
desenvolvimento de metemoglobinemia é
(A) Prilocaína.
(B) Articaína.
(C) Lidocaína.
(D) Mepivacaína.
(E) Bupivacaína.
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