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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados no Caderno 
de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (14 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 50 ( cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 1,80 (um ponto e oitenta centésimos) cada, 
devendo o candidato obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 
 

 
  

 
5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA , caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS . Evite 
deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 
 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 26/06/2018, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 21/07/2018 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 06, de 10/04/2018 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  A d m i n i s t r a ç ã o  

D e p a r t a m e n t o  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s 
 

 
 



 

 
Cargo: Especialista em Saúde – CIRURGIÃO DENTISTA  (Edital nº 06/2018)      1 

 

Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Especialista em Saúde – CIRURGIÃO 
DENTISTA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01) Em uma criança de seis anos de 
idade o controle mecânico do biofilme 
dentário, através da instituição da 
escovação e uso de fio dental, deve ser 
implementado com envolvimento da 
criança e dos seus responsáveis. Nesta 
faixa etária a quem deve ser atribuída a 
responsabilidade da higiene bucal? 
 
A) À criança com ênfase na superfície 
oclusal dos primeiros molares 
permanentes e corresponde a 2ª. janela 
de infectividade para aquisição de s. 
mutans pela criança. 
B) Aos seus responsáveis com ênfase na 
superfície oclusal dos primeiros molares 
permanentes e corresponde a 2ª. janela 
de infectividade para aquisição de s. 
mutans pela criança. 
C) Aos seus responsáveis com ênfase na 
superfície oclusal dos primeiros molares 
permanentes e corresponde a 1ª. janela 
de infectividade para aquisição de s. 
mutans pela criança. 
D) À criança supervisionada pelos seus 
responsáveis com ênfase na superfície 
oclusal dos primeiros molares 
permanentes e corresponde 1ª. janela de 
infectividade para aquisição de s. mutans 
pela criança. 
 
 
02) Com relação ao traumatismo 
dentário analise as afirmativas a seguir. 
 
I - Na luxação de um dente permanente, 
depois da remoção da contenção, não há 
mais necessidade de proservação. 
II - A maior frequência de traumatismos 
em dentes decíduos está entre os 6 e 7 
anos de idade. 

III - A prática de esportes é o principal 
fator etiológico dos traumatismos em 
dentes permanentes. 
IV - Problemas ortodônticos influenciam 
na prevalência dos traumatismos dos 
dentes das crianças. 
 
Está CORRETO o que se afirma apenas 
em: 
 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II e IV. 
D) III e IV. 
 
 
03) Uma criança de 7 anos procura o 
cirurgião dentista com queixa de dor 
provocada no 2º. molar inferior esquerdo 
decíduo (75). O exame radiográfico não 
mostrou alterações na região periapical e 
nem na região de furca. Após o exame 
clínico e remoção do tecido cariado 
observou-se uma lesão de cárie muito 
profunda, mas sem exposição pulpar. O 
cirurgião dentista optou por restaurar 
este dente com resina composta. Neste 
contexto como deve ser realizada a 
proteção do complexo dentina-polpa? 
(Considere a ordem apresentada como 
ordem de aplicação). 
 
A) Pasta de hidróxido de cálcio, cimento 
de hidróxido de cálcio, sistema adesivo. 
B) Cimento de hidróxido de cálcio, pó 
de hidróxido de cálcio, sistema adesivo. 
C) Pó de hidróxido de cálcio, cimento de 
ionômero de vidro, sistema adesivo. 
D) Cimento de hidróxido de cálcio, 
cimento de ionômero de vidro, sistema 
adesivo. 
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04) Com relação ao mecanismo de ação 
dos fluoretos, as pesquisas atuais 
apontam que sua principal ação é tópica 
na interface dente/biofilme dentário, 
interferindo no processo de 
des/remineralização. Partindo deste 
conhecimento e considerando as diversas 
formas de utilização dos fluoretos 
analise as asserções a seguir.  
 
I - O uso do dentifrício fluoretado é uma 
forma de auto aplicação de flúor 
importante pela deposição do flúor 
fracamente ligado sobre os cristais do 
esmalte. 
 

Porque 
 
II -  Nos momentos de queda do pH no 
meio bucal o íon flúor é liberado e 
interfere no processo de 
des/remineralização.  
 
Acerca dessas asserções, assinale a 
alternativa CORRETA . 
 
A) As duas asserções são proposições 
verdadeiras, e a segunda é uma 
justificativa correta da primeira. 
B) As duas asserções são proposições 
verdadeiras, mas a segunda não é uma 
justificativa correta da primeira. 
C) A primeira asserção é uma 
proposição verdadeira, e a segunda, uma 
proposição falsa. 
D) A primeira asserção é uma 
proposição falsa, e a segunda, uma 
proposição verdadeira. 
 
 
05) Considerando os bochechos com 
soluções fluoretadas como método de 
prevenção da cárie dentária, avalie as 
alternativas a seguir e assinale a 
CORRETA. 
 
A) Na concentração de 0,2 % são 
superiores no que diz respeito a efeito 
clínico, porque são indicados para uso 
diário. 

B) De uso diário e semanal apresentam-
se, respectivamente, nas concentrações 
de 0,05% e 0,2%, com efeito clínico 
semelhante. 
C) Na concentração de 2,0% não está 
relacionado à intoxicação aguda, devido 
à baixa concentração. 
D) Devem ser indicados para todos os 
pacientes. 
 
 
06) Com relação ao uso de fluoretos no 
período pré- natal, avalie as asserções a 
seguir.  
 
I - O flúor ingerido pela gestante 
propicia a formação da fluorapatita 
(FAP), durante o período de 
desenvolvimento do dente, principal 
mecanismo de ação do fluoreto, 
tornando o dente decíduo mais 
resistente. 
 

Porque 
 
II -  Os dentes decíduos iniciam seu 
processo de mineralização já na fase 
intra-uterina.  
 
Acerca dessas asserções, assinale a 
opção CORRETA . 
 
A) As duas asserções são proposições 
verdadeiras, e a segunda é uma 
justificativa correta da primeira. 
B) As duas asserções são proposições 
verdadeiras, mas a segunda não é uma 
justificativa correta da primeira. 
C) A primeira asserção é uma 
proposição verdadeira, e a segunda, uma 
proposição falsa. 
D) A primeira asserção é uma 
proposição falsa, e a segunda, uma 
proposição verdadeira. 
 
 
07) Os resultados do Projeto SB Brasil 
2010 mostraram o declínio da cárie 
dentária na faixa etária de 12 anos de 
idade, passando de um CPOD de 6,7 em 
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1986, para 2,07 em 2010. Algumas 
políticas públicas foram adotadas e 
contribuíram para a redução da 
prevalência da cárie dentária aos 12 anos 
de idade. Contudo, observou-se também 
importantes diferenças regionais no 
CPOD variando de 3,16 (região norte) a 
1,72 (região Sudeste). Estas diferenças 
são indicativas de polarização da doença 
em alguns grupos populacionais. Com 
base nestes dados e com foco na 
promoção em saúde, analise as 
afirmativas a seguir. 
 
I - A fluoretação das águas de 
abastecimento público, a adição de 
compostos fluoretados aos dentifrícios e 
a descentralização do sistema de saúde 
brasileiro são políticas públicas que 
contribuíram para a redução no índice 
CPOD em dentes permanentes de 
escolares brasileiros a partir do final do 
século XX. 
II -  As políticas de saúde devem ser 
direcionadas para os indicadores 
biológicos da doença sendo 
independentes dos indicadores 
socioeconômicos, políticos e culturais 
em que o indivíduo está inserido. 
III -  A promoção em saúde bucal deve 
ser aplicada de forma que alcance 
melhoras sustentáveis e reduza a 
iniquidade por meio de ações 
direcionadas a seus determinantes 
biológicos, socioeconômicos, políticos e 
culturais em que o indivíduo está 
inserido. 
IV -  A polarização da doença é 
indicativo de que há necessidade de um 
planejamento em saúde pública que 
contemple as diferenças regionais para 
promover a iniquidade na atenção. 
 
Está CORRETO o que se afirma apenas 
em: 
 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II e IV. 
D) III e IV. 

08) A doença periodontal é o segundo 
maior problema de saúde pública em 
Odontologia e, em termos populacionais, 
aumenta com a idade. Assim, demanda 
estratégias para a sua prevenção e 
controle com ações que visem a 
promoção da saúde, o controle dos 
fatores de risco e acesso aos serviços de 
saúde. Com base neste contexto, assinale 
as asserções a seguir, com relação às 
estratégias para prevenção e controle 
deste agravo. 
 
I - As estratégias de alto risco são 
direcionadas às populações com fatores 
sistêmicos associados como diabetes, 
imunossuprimidos, tabagistas e devem 
envolver equipes de saúde 
multiprofissionais. 
 

Porque 
 

II -  As estratégias populacionais, como 
educação em saúde e instrumentação 
periodontal, não são suficientes para o 
controle da doença. 
 
Acerca dessas asserções, assinale a 
opção CORRETA . 
 
A) As duas asserções são proposições 
verdadeiras, e a segunda é uma 
justificativa correta da primeira. 
B) As duas asserções são proposições 
verdadeiras, mas a segunda não é uma 
justificativa correta da primeira. 
C) A primeira asserção é uma 
proposição verdadeira, e a segunda, uma 
proposição falsa. 
D) A primeira asserção é uma 
proposição falsa, e a segunda, uma 
proposição verdadeira. 
 
 
09) Um paciente procura atendimento 
odontológico em uma Unidade Básica de 
Saúde com necessidade de exodontia do 
dente 36. Durante a anamnese o paciente 
relata história de febre reumática. Nesta 
situação clínica o cirurgião dentista 
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optou por utilizar medicação antibiótica 
profilática pré-cirúrgica. Qual o objetivo 
deste procedimento?  
 
A) Prevenir uma hemorragia pós-
cirúrgica. 
B) Eliminar os efeitos da reação 
imunológica. 
C) Prevenir uma endocardite bacteriana. 
D) Minimizar a virulência dos 
microrganismos circulantes. 
 
 
10) Um jovem de 16 anos com histórico 
de hipoglicemia apresenta os seguintes 
sintomas durante uma consulta 
odontológica de rotina: mal estar, tremor 
de extremidades, vertigem e palidez. 
Qual a conduta que o cirurgião dentista 
deve adotar nesta situação? 
 
A) Colocar o paciente na posição de 
Trendelemburg. 
B) Iniciar procedimento de ressuscitação 
cardiorrespiratória. 
C) Encaminhar ao setor médico de 
emergência. 
D) Oferecer alimentos ricos em glicose. 
 
 
11) Um indivíduo com 25 anos 
comparece ao pronto atendimento 
odontológico de sua cidade com relato 
de dor de dente contínua, espontânea, 
pulsátil, exacerbada quando ele se 
deitava ou ingeria alimentos quentes. 
Relatou ainda ter tido episódios de febre. 
No exame físico extrabucal observou-se 
edema facial no lado do dente suspeito e 
linfadenopatia. Qual o diagnóstico 
provável para este paciente? 
 
A) Abscesso apical crônico. 
B) Abcesso periodontal agudo.  
C) Cisto apical. 
D) Abscesso apical agudo. 
 
 

12) Quais são os procedimentos 
indicados para o tratamento precoce da 
cárie dentária? 
 
A) Remineralização das manchas 
brancas inativas, selamento das 
cicatrículas e fissuras, restaurações 
minimamente invasivas.  
B) Microabrasão do esmalte, selamento 
das cicatrículas e fissuras, restaurações 
oclusais preventivas. 
C) Remineralização das manchas 
brancas ativas, selamento das 
cicatrículas e fissuras, restaurações 
minimamente invasivas. 
D) Microabrasão do esmalte, selamento 
das cicatrículas e fissuras, restaurações 
minimamente invasivas. 
 
 
13) Quais são os objetivos do selamento 
das cicatrículas e fissuras? 
 
A) Selar mecanicamente as cicatrículas e 
fissuras, anular o “habitat” preferido dos 
microrganismos cariogênicos e facilitar a 
higienização das superfícies oclusais. 
B) Impedir a instalação da doença cárie, 
tornar a superfície oclusal mais brilhante 
e auxiliar na incorporação de Flúor. 
C) Impedir a instalação da doença cárie, 
anular o “habitat” preferido dos 
microrganismos cariogênicos e facilitar a 
higienização das superfícies oclusais. 
D) Remineralizar as lesões incipientes, 
tornar a superfície oclusal mais brilhante 
e auxiliar na incorporação de Flúor. 
 
 
14) Paciente jovem com lesão cariosa 
incipiente na superfície oclusal do dente 
36, atingindo dentina logo abaixo da 
junção amelodentinária e visível na 
radiografia interproximal. O exame 
clínico mostrou pequena quantidade de 
biofilme e os demais dentes presentes 
hígidos. Qual é a terapia indicada para 
este caso? 
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A) Preparo cavitário com remoção 
somente da lesão cariosa e restauração 
minimamente invasiva realizada com 
cimento de ionômero de vidro 
modificado por resina. 
B) Preparo cavitário seguindo os 
princípios de extensão para prevenção de 
Black e restauração com cimento de 
ionômero de vidro modificado por 
resina. 
C) Preparo cavitário seguindo os 
princípios de extensão para prevenção de 
Black e restauração com resina 
composta. 
D) Preparo cavitário com remoção 
somente da lesão cariosa e restauração 
minimamente invasiva com amálgama. 
 
 
15) Com relação aos métodos para 
identificação de lesões cariosas analise 
as alternativas a seguir e assinale a 
CORRETA . 
 
A) O diagnóstico diferencial entre lesão 
cariosa cervical vestibular e lesão 
cervical não cariosa, pode ser realizado 
com radiografia oclusal. 
B) A associação do exame clínico e 
radiográfico é fundamental para o 
diagnóstico da cárie dentária.  
C) As lesões cariosas oclusais podem ser 
identificadas desde os estágios mais 
incipientes por meio da radiografia 
oclusal. 
D) As lesões cariosas localizadas por 
vestibular são melhor visualizadas nas 
radiografias periapicais. 
 
 
16) Paciente jovem com 12 anos de 
idade queixa-se de dor provocada ao frio 
e ao ingerir alimentos doces na região 
dos molares superiores. Clinicamente, 
verifica-se a presença de grande 
quantidade de dentina cariada sem 
exposição pulpar no dente 16, com 
resposta positiva aos testes de 
sensibilidade. Radiograficamente, a cárie 
é profunda, próxima à polpa e sem a 

presença de lesão periapical. Qual é a 
conduta terapêutica indicada? 
 
A) Tratamento expectante. 
B) Proteção pulpar direta. 
C) Pulpotomia. 
D) Remoção de todo o tecido cariado e 
restauração. 
 
 
17) Paciente com 18 anos de idade 
apresenta dor na região inferior esquerda 
com edema na região vestibular dos 
dentes 35, 36 e 37. Os exames clínico e 
radiográfico mostraram dente 35 com 
lesão cariosa profunda na região oclusal 
próxima ao teto da câmara pulpar, 
respondendo positivamente ao teste de 
sensibilidade pulpar ao frio com declínio 
rápido. Coroa do dente 36 totalmente 
destruída, com resposta negativa ao teste 
de sensibilidade e com imagem 
radiográfica compatível com lesão 
periapical difusa.  Dente 37 com 2/3 da 
coroa destruída com exposição pulpar, 
respondendo positivamente ao teste de 
sensibilidade ao frio com declínio lento e 
o sangramento ao toque é escasso e de 
cor rosada. Qual é o diagnóstico da 
condição pulpar?  
 
A) Dente 35 com polpa em estado 
normal, dente 36 com abscesso 
periapical e dente 37 com pulpite 
reversível. 
B) Dente 35 com polpa em estado 
normal, dente 36 com abscesso 
periapical e dente 37 com pulpite 
irreversível. 
C) Dente 35 com polpa em estado 
normal, dentes 36 e 37 com pulpite 
irreversível. 
D) Dente 35 com pulpite reversível, 
dentes 36 e 37 com pulpite irreversível. 
 
 
18) Para o caso descrito na questão 17, 
considerando o diagnóstico do estado 
pulpar, qual seria o tratamento mais 
indicado? 
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A) Tratamento endodôntico dos dentes 
35, 36 e 37, uma vez que não é possível 
determinar qual deles seria o responsável 
pelo edema e dor apresentados pelo 
paciente. 
B) Tratamento endodôntico do dente 36, 
tratamento expectante do dente 37 e 
capeamento pulpar direto do dente 35. 
C) Tratamento endodôntico dos dentes 
36 e 37 e tratamento expectante do dente 
35. 
D) Tratamento endodôntico do 36, 
pulpotomia do 37 e capeamento pulpar 
indireto do 35. 
 
 
19) Para o planejamento do tratamento 
restaurador de dentes tratados 
endodonticamente, quais dentre os 
seguintes fatores devem ser 
considerados? 
 
A) As forças oclusais incidentes sobre o 
dente e a quantidade de estrutura 
dentária remanescente. 
B) O protocolo utilizado na terapia 
endodôntica e as forças oclusais 
incidentes sobre o dente. 
C) O protocolo utilizado na terapia 
endodôntica e a quantidade de estrutura 
dentária remanescente. 
D) As forças oclusais que incidem sobre 
o dente e a posição anatômica do dente 
no arco dental. 
 
 
20) Um paciente com 24 anos de idade, 
do gênero feminino apresentou-se à 
clínica queixando-se do aspecto do dente 
11. Após exame clínico e radiográfico, 
foi constatada a necessidade de 
substituição da restauração de Classe IV 
da face mesial do dente 11 devido à 
alteração de cor e sobrecontorno, 
invadindo a região da papila 
interproximal. A presença do excesso de 
material restaurador, aliada a uma 
higienização deficiente proporcionou o 
acúmulo de biofilme, com presença de 
cálculo supragengival e, como 

consequência, hiperplasia gengival. A 
sondagem não evidenciou presença de 
bolsa infraóssea, nem invasão das 
distâncias biológicas. Considerando as 
condições clínicas e a exigência estética 
do paciente, quais procedimentos devem 
ser executados, após realizada a 
orientação da higienização adequada? 
 
A) Substituição imediata da restauração 
insatisfatória por uma coroa total de 
cerâmica que apresenta lisura de 
superfície superior a qualquer outro 
material restaurador e proporcionará a 
recuperação do contorno gengival. 
B) Cirurgia periodontal com osteotomia 
reparadora realizada antes da 
substituição da restauração, para que 
sejam observados os parâmetros de 
altura gengival. 
C) Remoção do excesso de material 
restaurador liberando a papila e 
proporcionando condições de 
higienização, raspagem e posterior troca 
de restauração após o restabelecimento 
da saúde gengival. 
D) Tratamento periodontal cirúrgico 
após a troca da restauração, sem 
necessidade de raspagem. 
 

LEGISLAÇÃO SUS 
 
21) O movimento de Reforma Sanitária 
culminou na VIII Conferência Nacional 
de Saúde, cujas diretrizes ganharam 
forma de lei, e transformaram-se em 
objetivos para a reorganização do 
Sistema de Saúde vigente. Nesta lógica, 
assinale a alternativa INCORRETA : 
 
A) Atendimento universal (todo cidadão 
tem direito à atenção à saúde e é dever 
do Estado promovê-la). 
B) A “atenção à saúde deve ser integral”, 
ou seja, cada cidadão deve ser 
compreendido em suas dimensões 
biológicas, psicológicas e sociais.  
C) A rede hierarquizada de serviços 
deve oferecer tecnologias, 
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complementares entre si, em diversos 
níveis de complexidade, conforme a 
necessidade dos usuários.  
D) Os “benefícios da política” precisam 
ser distribuídos de forma a diminuir a 
igualdade pelos cidadãos ao utilizarem e 
avaliarem os serviços e as ações políticas 
que interfiram na qualidade de vida da 
população. 
 
 
22) Assinale a alternativa que contempla 
Diretrizes e Princípios do Sistema 
Único de Saúde – SUS, previstos na Lei 
nº. 8080/90: 
 
A) Universalidade de acesso aos serviços 
de saúde na atenção primária, 
exclusivamente. 
B) Utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a 
alocação de recursos e a orientação 
programática. 
C) Informação e divulgação das pessoas 
assistidas, sobre as condições de saúde. 
D) Realizar pesquisas e estudos na área 
de saúde. 
 
 
23) Assinale a alternativa que NÃO 
contempla ações previstas no Pacto em 
Defesa do SUS: 
 
A) Articulação e apoio à mobilização 
social pela promoção e desenvolvimento 
da cidadania, tendo a questão da saúde 
como um direito. 
B) Estabelecimento de diálogo com a 
sociedade, além dos limites 
institucionais do SUS. 
C) Fortalecimento da rede de atenção 
primária e secundária. 
D) Ampliação e fortalecimento das 
relações com os movimentos sociais, em 
especial os que lutam pelos direitos da 
saúde e cidadania. 
 
 
24) Assinale a alternativa que contempla 
apenas prioridades no Pacto pela Saúde: 

A) Atenção às Urgências e Emergências. 
B) Saúde Bucal e Saúde do Trabalhador. 
C) Mortalidade Geral. 
D) Doenças emergentes e endemias, com 
ênfase na dengue, hanseníase, 
tuberculose, malária e influenza. 
 
 
25) Aponte a alternativa que contempla 
os elementos constitutivos das Redes de 
Atenção à Saúde: 
 
A) A integração da equipe de saúde, a 
capacitação periódica e as linhas do 
cuidado. 
B) A população, a estrutura operacional 
e o modelo de atenção à saúde. 
C) Estratégia de Saúde da Família, 
HumanizaSUS e Clínica Compartilhada. 
D) Recursos Humanos, a Estrutura 
Física e Recursos Financeiros. 

 
 

26) Para assegurar ao usuário o acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações 
e serviços de saúde do SUS, caberá aos 
entes federativos, além de outras 
atribuições que venham a ser pactuadas 
pelas Comissões Intergestores: 
 
A) Ofertar regionalmente as ações e os 
serviços de saúde. 
B) Garantir retaguarda de Urgência e 
Emergência 24 horas/dia. 
C) Definir critérios para distribuição de 
recursos e repasses financeiros. 
D) Padronizar condutas e protocolos 
clínicos para todas as linhas do cuidado. 
 
 
27) Para a Estratégia de Saúde da 
Família - ESF, há a obrigatoriedade da 
carga horária de:  
 
A) 30 (trinta) horas semanais para todos 
os profissionais da equipe de 
Enfermagem. 
B) 20 (vinte) horas semanais para 
Cirurgião Dentista e Técnico em Saúde 
Bucal. 
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C) 40 (quarenta) horas semanais para 
todos os profissionais da equipe.  
D) 20 (vinte) horas semanais para 
Médico. 
 
 
28) Assinale a alternativa que contempla 
ações específicas priorizadas na Política 
Nacional de Promoção da Saúde, entre 
outras: 
 
A) Contribuir para o aumento da 
resolubilidade do Sistema, garantindo 
qualidade, eficácia, eficiência e 
segurança das ações de promoção da 
saúde. 
B) Valorizar e otimizar o uso dos 
espaços públicos de convivência e de 
produção de saúde para o 
desenvolvimento das ações de promoção 
da saúde. 
C) Favorecer a preservação do meio 
ambiente e a promoção de ambientes 
mais seguros e saudáveis. 
D) Desenvolver ações para a promoção 
da alimentação saudável no ambiente 
escolar, Prevenção e Controle do 
Tabagismo e Redução da Morbidade por 
Acidentes de Trabalho. 
 
 
29) Em relação a Equipe de Saúde Bucal 
(ESB), independente da modalidade 
adotada, os profissionais são vinculados 
a uma equipe de Atenção Básica ou a 
Estratégia de Saúde da Família. Neste 
contexto, assinale a alternativa 
CORRETA : 
 
A) Os profissionais de Saúde Bucal 
deverão compartilhar a gestão e o 
processo de         trabalho da equipe, 
tendo responsabilidade sanitária pela 
mesma população e território adstrito a 
equipe a qual está integrado. 
B) No município em que a Estratégia de 
Saúde de Família for implantada com os 
profissionais de saúde bucal pela 
primeira vez o gestor receberá do 
Ministério da Saúde uma unidade móvel, 

através de doação direta ou o repasse de 
recursos necessários para sua aquisição. 
C) A organização da atenção em saúde 
bucal na Modalidade I, contempla 
Cirurgião-dentista, TSB e ASB, ou outro 
TSB. 
D) A organização da atenção em saúde 
bucal na Modalidade II, contempla 
Cirurgião-dentista e auxiliar em saúde 
bucal (ASB) ou técnico em saúde bucal 
(TSB). 
 
 
30) Assinale a alternativa 
INCORRETA  em relação aos tipos de 
“modelagens de acolhimento”: 
 
A) Acolhimento pela equipe de 
referência do usuário. 
B) Equipe de acolhimento do dia. 
C) Acolhimento coletivo.  
D) Acolhimento programático. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto: SOS Mau Hálito: dentistas usam 
até laser para tentar resolver o problema 
 
Todo mundo conhece alguém que tem 
mau hálito. E, se uma pessoa não 
conhece, há grandes chances de ela 
mesma sofrer desse mal.  
Também chamado de halitose, a 
condição afeta 30% da população. 
Recentemente os dentistas têm investido 
no uso de lasers para combater essa 
detestável condição.  
O mau hálito, de forma geral, é causado 
por bactérias que se alojam na boca. Elas 
se associam e formam um agregado, uma 
espécie de pasta esbranquiçada, 
principalmente na língua – o biofilme, 
também chamado de saburra.  
"Biofilme é uma organização 
criminosa", brinca Silvia Pontes, da 
ABHA (Associação Brasileira de 
Halitose). Ela apresentou um trabalho 
relacionado ao tema no Congresso 
Internacional de Odontologia de São 
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Paulo, que terminou no último sábado 
(4).  
Nada disso, contudo, costuma ser um 
problema quando há uma boa higiene 
bucal. "Primeiro higieniza a língua, 
depois passa o fio dental e, por fim, 
ocorre a escovação dos dentes", afirma 
Vinícius Pedrazzi, professor de 
odontologia da USP de Ribeirão Preto.  
Outra "bandida" é a alteração na 
produção de saliva. Caso o fluido esteja 
muito gosmento ou apareça em pequena 
quantidade, o ambiente se torna 
favorável para a proliferação da 
quadrilha. "A saliva é o nosso detergente 
bucal natural", diz Rosilene Uliana, da 
comissão de halitose do Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo 
(Crosp).  
Especialmente nesses casos de produção 
alterada de saliva, os lasers têm se 
mostrado bons combatentes. Eles já são 
utilizados para outros propósitos na 
odontologia, como em tratamentos de 
aftas e de sensibilidade exacerbada dos 
dentes.  
DE ONDE VEM O MAU HÁLITO  
No caso do mau hálito, em um dos 
procedimentos possíveis, o feixe de luz é 
direcionado às glândulas salivares. Esse 
laser, em alguma medida, consegue 
normalizar a produção de saliva. "Tem 
uma função reparativa", afirma Pontes.  
A técnica também pode ser utilizada de 
forma mais direta para controlar a 
população de bactérias. Sim, se você 
imaginou bactérias sendo torradas, como 
em um jogo de videogame, você chegou 
perto da ideia do procedimento.  
Nesta incursão, primeiro o dentista faz a 
remoção do biofilme presente na língua. 
Em seguida, passa uma solução (com 
concentração adequada) de azul de 
metileno.  
Por fim, é aplicado o laser de baixa 
potência na área. Esse procedimento 
ajuda a matar as bactérias, mantendo as 
suas populações sob controle. Contudo, 
segundo os especialistas ouvidos, ainda 
não é um procedimento muito comum.  

Adeus, mau hálito  
SOS MAU HÁLITO  
Essa abordagem mais tecnológica do 
tratamento da halitose só é utilizada em 
casos específicos. Os candidatos são 
pessoas, por exemplo, que tiveram a 
produção de saliva alterada devido a 
radioterapias ou que possuem as 
glândulas salivares atrofiadas.  
Desse modo, os tratamentos mais 
tradicionais ainda devem ser os mais 
utilizados. "Água é um santo remédio", 
afirma o professor de odontologia 
Pedrazzi. Indica-se a ingestão de dois a 
três litros de água por dia, o que mantém 
boca e corpo hidratados.  
Além disso, certos tipos de alimento 
podem ressecar a boca ou fomentar o 
crescimento de bactérias – proteínas são 
um prato cheio para elas. Desse modo, 
os especialistas afirmam que é 
importante evitar o consumo excessivo 
de comidas muito condimentadas, 
apimentadas e gordurosas. Também, 
claro, deve-se tomar cuidado com a 
ingestão de um grande excesso de 
proteína (carnes e laticínios são ricos no 
nutriente).  
Se o dentista não for bem treinado, 
existe o risco tanto de o tratamento ser 
inócuo quanto de ser deletério, seja 
matando bactérias demais (existem 
aquelas não tão malvadas assim) e até 
ferindo o paciente, no caso de laser de 
alta potência aplicado por um período 
prolongado.  
Além disso, por serem novos, ainda não 
se sabe todas as possíveis consequências 
de longo prazo desses tratamentos. 
"Algumas modalidades só servem para 
dar dinheiro e fama para alguns 
profissionais", diz Pedrazzi.  
Quando o tema é mau hálito, existe um 
tabu a ser quebrado. Como os próprios 
pacientes não sentem o próprio hálito 
(por conta da fadiga olfatória – que é 
acostumar-se a um cheiro), é importante 
que amigos e parentes cometam a 
indelicadeza de avisar quem sofre da 
condição.  
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Fonte: 
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2
017/02/1855835-sos-mau-halito-dentistas-usam-
ate-laser-para-tentar-resolver-o-problema.shtml 
 
Considere o texto para responder as 
questões de Língua Portuguesa: 
 
31) A respeito do Gênero textual, 
podemos afirmar que se trata de texto 
Jornalístico. Tal afirmação é justificada 
porque tal gênero pretende: 
 
A) Persuadir o leitor sobre um 
acontecimento. 
B) Entreter o leitor sobre um 
acontecimento. 
C) Informar o leitor sobre um 
acontecimento. 
D) Detalhar o leitor sobre um 
acontecimento. 
 
 
32) Dentre os possíveis tratamentos 
para a causa do mau hálito, o texto 
defende entre outras, a ideia do 
tratamento a laser quando defende: 
 
A) Que nem sempre tratamento com 
lasers oferece bons resultados, uma vez 
que há outros tratamentos. 
B) Que os tratamentos com laser têm 
dado bons resultados, uma vez que na 
odontologia também é utilizado para 
outros fins. 
C) Que o tratamento com laser é o 
único resultado positivo no trato ao mau 
hálito. 
D) Que o tratamento com laser 
somado a outros processos pode ser 
eficaz no trato ao mau hálito. 
 
 
33) Leia o excerto extraído do texto: 
“Nesta incursão, primeiro o dentista faz 
a remoção do biofilme presente na 
língua. Em seguida, passa uma solução 
(com concentração adequada) de azul de 
metileno”. O vocábulo em destaque 
também pode ser compreendido como: 

A) Solução áspera. 
B) Álcool Metílico. 
C) Bicarbonato de sódio. 
D) Líquido fétido. 
 
As questões de nº 34, nº 35 e nº 36 
referem-se à Compreensão das Classes 
de Palavras – Morfologia. 
 
Leia o seguinte fragmento extraído do 
texto: 
“Além disso, certos tipos de alimento 
podem ressecar a boca ou fomentar o 
crescimento de bactérias – proteínas são 
um prato cheio para elas. Desse modo, 
os especialistas afirmam que é 
importante evitar o consumo excessivo 
de comidas muito condimentadas, 
apimentadas e gordurosas. Também, 
claro, deve-se tomar cuidado com a 
ingestão de um grande excesso de 
proteína (carnes e laticínios são ricos no 
nutriente)”.  
 
34) O termo para, funciona no 
referido fragmento como: 
 
A) Preposição. 
B) Pronome. 
C) Artigo. 
D) Conjunção. 
 
 
35) A palavra, excessivo, sublinhada no 
excerto tem classificação morfológica 
descrita na alternativa: 
 
A) Substantivo. 
B) Advérbio. 
C) Conjunção. 
D) Adjetivo. 
 
 
36) O termo com destacado no 
fragmento, é classificado no contexto 
como: 
 
A) Verbo. 
B) Preposição. 
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C) Advérbio. 
D) Artigo. 
 
 
37) Leia o período a seguir: 
“Se o dentista não for bem treinado, 
existe o risco tanto de o tratamento ser 
inócuo quanto de ser deletério, seja 
matando bactérias demais (existem 
aquelas não tão malvadas assim) e até 
ferindo o paciente, no caso de laser de 
alta potência aplicado por um período 
prolongado”.  
Podemos notar que há a utilização da 
pontuação uso de parênteses para 
assinalação de uma ideia. Justifica-se a 
utilização desta pontuação neste 
contexto, uma vez que é recomendada 
para: 
 
A) Indicar que faltou a dizer algo. 
B) Indicar que necessita de explicações 
que não poderiam ser emitidas sem o uso 
da pontuação. 
C) Indicar que se incluiu ou suprimiu 
texto. 
D) Indicar o término de um período 
composto. 
 
 
38) Leia: “Eles já são utilizados para 
outros propósitos na odontologia, como 
em tratamentos de aftas e de 
sensibilidade exacerbada dos dentes”. A 
palavra em destaque tem sua explicação 
descrita na alternativa: 
 
A) Aumentada, exagerada. 
B) Diminuída, latente. 
C) Reduzida, fragmentada. 
D) Relaxada, remissiva.  
 
 
39) Leia: “Se o dentista não for bem 
treinado, existe o risco tanto de o 
tratamento ser inócuo quanto de ser 
deletério, seja matando bactérias demais 
(existem aquelas não tão malvadas 
assim) e até ferindo o paciente, no caso 
de laser de alta potência aplicado por um 

período prolongado”. O termo em 
destaque significa: 
 
A) Que defende, que protege. 
B) Que destrói, que corrompe. 
C) Que perpetua, segue. 
D) Que reprime, regride. 
 
Leia o fragmento abaixo e responda a 
questão nº 40 que se refere ao uso de 
sintaxe: 
 
“Todo mundo conhece alguém que tem 
mau hálito. E, se uma pessoa não 
conhece, há grandes chances de ela 
mesma sofrer desse mal”.  
 
 
40) Os termos “Todo mundo” funcionam 
no período descrito como: 
 
A) Núcleo do Sujeito. 
B) Adjunto adnominal. 
C) Adjunto adverbial. 
D) Sujeito. 
 

LEGISLAÇÃO  
 
41) A Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 cuidou de 
disciplinar a organização dos municípios 
que integram o Estado Brasileiro. 
Aponte a única alternativa que 
contempla competências fixadas pela 
Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 aos municípios: 
 
A) Instituir e arrecadar os tributos de sua 
competência, bem como aplicar suas 
rendas, sem a obrigatoriedade de prestar 
contas e publicar balancetes. 
B) Legislar sobre assuntos de interesse 
local. 
C) Criar, organizar e suprimir Territórios 
Federais, observada a legislação federal. 
D) Suplementar a legislação federal e a 
estadual sem qualquer limitação. 
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42) A Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 cuidou de 
fixar regras de fiscalização dos 
municípios que integram o Estado 
Brasileiro. Aponte a única alternativa 
que elenca, de forma correta, regra de 
fiscalização dos municípios prevista na 
Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988: 
 
A) Não cabe ao Poder Legislativo 
Municipal, em hipótese alguma, 
fiscalizar o Município.  
B) A fiscalização do Município é 
realizada, exclusivamente, pelos 
Tribunais de Contas dos Estados ou do 
Município. 
C) O parecer prévio, emitido pelo órgão 
competente sobre as contas que o 
Prefeito deve anualmente prestar, sempre 
prevalecerá. 
D) As contas dos Municípios ficarão, 
durante sessenta dias, anualmente, à 
disposição de qualquer contribuinte, para 
exame e apreciação, o qual poderá 
questionar-lhes a legitimidade, nos 
termos da lei. 
 
 
43) Nos termos da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, 
e em matéria de administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, aponte a única 
alternativa CORRETA : 
 
A) A Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 não previu, 
de modo expresso, que o princípio da 
eficiência deve pautar o agir da 
administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 
B) Os concursos públicos terão prazo 
total de validade de, no máximo, 01 (um) 
ano. 
C) A lei reservará percentual dos cargos 
e empregos públicos para as pessoas 

com deficiência e definirá os critérios de 
sua admissão. 
D) A Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 não previu, 
ao servidor público civil, garantia ao 
direito à livre associação sindical. 
 
 
44) Com base na Lei Orgânica do 
Município de Bauru, o Poder Legislativo 
é exercido pela Câmara Municipal, a 
qual é composta por: 
 
A) 17 (dezessete) Vereadores eleitos nos 
termos das normas legais pertinentes da 
Legislação Federal que trata da matéria. 
B) 16 (dezesseis) Vereadores eleitos nos 
termos das normas legais pertinentes da 
Legislação Federal que trata da matéria. 
C) 19 (dezenove) Vereadores eleitos nos 
termos das normas legais pertinentes da 
Legislação Federal que trata da matéria. 
D) 21 (vinte e um) Vereadores eleitos 
nos termos das normas legais pertinentes 
da Legislação Federal que trata da 
matéria. 
 
 
45) Com base na Lei Orgânica do 
Município de Bauru, são atribuições 
privativas do Prefeito Municipal: 
 
A) Vetar, no todo e em parte, os projetos 
de lei. 
B) Fixar o subsídio do Vice-Prefeito 
Municipal. 
C) Criar Comissões Especiais de 
Inquérito. 
D) Dar denominação a próprios, vias e 
logradouros públicos. 
 
 
46) Nos termos do artigo 13-A, da Lei 
Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 
1993 (Estrutura Organizacional da 
Prefeitura Municipal de Bauru – com as 
alterações da Lei Municipal nº 
5.949/10), a Secretaria Municipal de 
Saúde, com atribuição de realizar a 
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política municipal de higiene e saúde, 
compõe-se: 
 
A) Exclusivamente do Departamento de 
Saúde Coletiva, do Departamento de 
Planejamento, Avaliação e Controle, do 
Departamento de Unidades 
Ambulatoriais e do Departamento de 
Urgência e Unidades de Pronto 
Atendimento e do Departamento de 
Administração. 
B) Além do Gabinete do Secretário, do 
Departamento de Saúde Coletiva, do 
Departamento de Planejamento, 
Avaliação e Controle, do Departamento 
de Unidades Ambulatoriais e do 
Departamento de Urgência e Unidades 
de Pronto Atendimento e do 
Departamento de Administração. 
C) Exclusivamente do Departamento de 
Planejamento, Avaliação e Controle, do 
Departamento de Unidades 
Ambulatoriais e do Departamento de 
Urgência e Unidades de Pronto 
Atendimento. 
D) Exclusivamente do Departamento de 
Saúde Coletiva, do Departamento de 
Planejamento, Avaliação e Controle e do 
Departamento de Unidades 
Ambulatoriais. 
 
 
47) Quanto ao tema “direitos do 
administrado perante a Administração, 
quando do exercício do direito de 
petição”, aponte a única alternativa que 
contempla afirmação cujo conteúdo está 
em completa consonância com a Lei 
Municipal nº 5.804/09 (Regula Atos e 
Processos Administrativos no Âmbito da 
Administração Pública Municipal): 
 
A) O administrado possui o direito de 
conhecer somente o cargo e a função dos 
servidores que despacharem sobre a 
matéria contida no processo originado do 
exercício do seu direito de petição. 
B) O administrado possui o direito de 
fazer-se assistir, sempre 
facultativamente, por advogado. 

C) O administrado possui o direito de 
formular alegações e apresentar 
documentos antes da decisão, os quais 
poderão, se o caso, ser objeto de 
consideração pelo órgão competente.  
D) O administrado possui o direito de ter 
ciência da tramitação dos processos 
administrativos em que tenha a condição 
de interessado, ter vista dos autos, obter 
cópias de documentos neles contidos e 
conhecer as decisões proferidas, 
juntamente com suas fundamentações. 
 
 
48) Nos termos do artigo 45, da Lei 
Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 
1971 (Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Bauru), exercício é o 
ato pelo qual o funcionário assume as 
atribuições e responsabilidade do cargo. 
Assim, e quanto a temática do exercício, 
aponte a única alternativa que contempla 
afirmação cujo conteúdo está em 
completa consonância com a Lei 
Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 
1971: 
 
A) O funcionário que interromper o 
exercício por mais de trinta dias 
consecutivos ficará sujeito, sem 
exceções, à pena de demissão por 
abandono de cargo. 
B) A autoridade que der exercício 
poderá, se o caso, comunicar o fato à 
Diretoria de Pessoal. 
C) O exercício do cargo terá início 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias a 
partir da posse, não podendo ser tal 
prazo prorrogado em hipótese alguma.  
D) O exercício do cargo terá início 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias a 
partir da posse, podendo ser tal prazo 
prorrogado nos termos da lei. 
 
 
49) Nos termos do artigo 69, da Lei 
Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 
1971 (Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Bauru), a vacância do 
cargo decorrerá: 
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A) Somente de exoneração, demissão e 
transferência. 
B) De exoneração, demissão, 
transferência, aposentadoria e 
falecimento. 
C) Somente de aposentadoria, demissão 
e transferência.  
D) Somente de exoneração, demissão e 
falecimento. 
 
 
50) Nos termos do artigo 73, da Lei 
Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 
2002 (Dispõe sobe a Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais de Bauru – FUNPREV), são 
prestações do regime de previdência 
social quanto ao segurado: 
 
A) Somente as aposentadorias por 
invalidez, por idade e por idade e tempo 
de contribuição. 
B) Somente o salário-família, o salário-
maternidade e o auxílio-doença. 
C) A aposentadoria por invalidez, a 
aposentadoria por idade; a aposentadoria 
por idade e tempo de contribuição, a 
aposentadoria compulsória, o salário-
família, o salário-maternidade e o 
auxílio-doença. 
D) Somente as aposentadorias por 
invalidez, por idade e tempo de 
contribuição e compulsória. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


