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QUESTÃO - 34 
Assinale a alternativa CORRETA, a respeito de um planejamento terapêutico, de uso rotineiro no consultório 
odontológico. 
a) Nunca se pode adotar uma conduta expectante para observar o comportamento evolutivo de um 

determinado quadro clínico. 
b) O tratamento etiológico não pode eliminar focos de infecção ou fazer ajustes oclusais necessários. 

c) Nunca se pode usar um tratamento alternativo quando o agente terapêutico for incompatível com o estado 
de saúde do paciente. 

d) O tratamento sintomático é aquele que não proporciona maior conforto ao paciente. 
e) Um tratamento de suporte permite uma maior resistência contra as enfermidades gerais. 
 

Argumentação do(a) candidato(a): 

Solicita anulação da questão, alegando que o assunto da questão não está previsto no conteúdo programático. 

Resposta:  

Recorrente deve se ater ao fato que o assunto da questão tem TOTAL respaldo no item: Tratamentos preventivos 

apresentado na sequência (destaque nosso). Portanto, o recurso é julgado como improcedente. 

 
CIRURGIÃO DENTISTA ESF 
Odontologia Social e Preventiva: Educação em saúde bucal. Epidemiologia aplicada à odontologia. Níveis de prevenção. Métodos 
preventivos (Flúor, Selantes). Prevenção das doenças bucais. Anatomia: Anatomia dental e análise funcional. Anatomia e aplicação clínica. 
Sistema dental. Anestesia: Farmacologia dos anestésicos locais. Anestésicos locais e controle da dor. Complicações das anestesias locais. 
Técnicas anestésicas em odontologia. Substância anestésica. Toxicologia. Cirurgia: Princípios da cirurgia. Técnica exodônticas. Acidentes e 
complicações exodônticas.  Técnicas cirúrgicas. Instrumental. Medicação pré e pós-operatório. Dentística restauradora: Cárie dentária. 
Princípios de preparo cavitário. Materiais protetores do complexo dentina polpa. Restaurações de resina em dentes anteriores e 
posteriores. Adesivos. Amálgama. Cimento ionômero de vidro. Tratamento Restaurador Atraumático (ART). Tratamentos preventivos. 
Técnicas restauradoras minimamente invasivas. Isolamento absoluto. Radiologia oral. Endodontia: Considerações iniciais. Topografia da 
cavidade pulpar. Alterações patológicas no periápice. Tratamento conservador da polpa dental. Abertura coronária. Obturação do canal 
radicular. Apecificação. Reabsorção dentária. Farmacologia e Terapêutica Aplicada à Odontologia: Antibióticos. Analgésicos. Atipiréticos. 
Antiinflamatórios. Hemostáticos. Drogas Ansiolíticas. Relaxantes musculares de ação central. Vitaminas. Tratamento de paciente grávidas, 
diabéticos. Problemas cardiovasculares, doenças gastrointestinais e doenças do sangue. Endocardite bacteriana. Odontopediatria: 
Procedimentos preventivos e restauradores. Prevenção da cárie dentária na criança e no adolescente. Traumatismo na dentição decídua. 
Tratamento pulpar em dentes decíduos. Restaurações em dentes decíduos. Anatomia dos dentes decíduos.  Fluorose dental. Selantes. 
Técnicas anestésicas em crianças. Técnicas de RX em crianças. Farmacologia para crianças. Patologia Bucal: Distúrbios do desenvolvimento 
e do crescimento. Doenças de origem microbiana. Distúrbios do metabolismo. Doenças do sistema específico. Anomalias dentárias. 
Patologia das glândulas salivares. Tumores de tecidos moles. Periodontia: Anatomia periodontal. Classificação das doenças periodontais. 
Placa e cálculo dental. Doença periodontal necrosante. Raspagem e alisamento radicular. Gengivite. Periodontite. Doenças infecciosas. 
Materiais dentários: Materiais de moldagem, gessos, ligas para amálgama. Composição das resinas. Ética odontológica: Código de ética 
odontológica. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas e portarias 
atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96).Estratégia Saúde da Família - ESF. 

 

 
 

É o parecer                                                                                                          Cascavel, 31 de julho de 2019. 

  
Instituto de Pesquisa, Pós-Graduação e Ensino de Cascavel - IPPEC. 

 


