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MEC – EXAME NACIONAL DE CURSOS – 2001

ODONTOLOGIA

2a Parte – Grade de Respostas

Questão 1

� Opção A:

Amoxicilina;
500 mg � 1 cápsula de 6 em 6 ou 8 em 8 horas, por via oral durante 5-7 dias.
Uso Interno � Identificação/assinatura/data/carimbo

� Opção B:

Penicilina V
500.000 UI � 1 comprimido de 6 em 6 horas, por via oral durante 5-7 dias.
Uso Interno � Identificação/assinatura/data/carimbo

� Opção C:

Ampicilina
500 mg � 1 cápsula de 6 em 6 ou 8 em 8 horas, por via oral durante 5-7 dias.
Uso Interno � Identificação/assinatura/data/carimbo

(Valor: 20,0 pontos)

Questão 2

Dente 11: retratamento endodôntico e clareamento dental.

Dente 12: colocação de pino intradentinário e restauração com resina composta

                 restauração com resina composta

Dente 21: confecção de uma coroa metalo-plástica, metalo-cerâmica ou pura de
 porcelana / prótese fixa.

Dente 22: reparo nas restaurações de resina composta / acabamento e polimento
   da restauração.

(Valor: 20,0 pontos)

Questão 3

� tratamento expectante.

� remoção da dentina contaminada ou infectada sem anestesia até o paciente acusar dor.

� lavar com solução de hidróxido de cálcio e colocar uma pasta ou cimento de hidróxido de
cálcio sobre a parede pulpar.

� selamento com material provisório (óxido de zinco e eugenol ou cimento de ionômero de vidro)
por 45 a 60 dias ou 90 dias.

(Valor: 20,0 pontos)
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Questão 4

� exodontia dos dentes 51, 52, 61 e 62.

� restauração  com  cimento  de ionômero de vidro ou resina  composta ou compômero nos
dentes 53 e 63.

� adequação do meio bucal/uso tópico de flúor/orientação dietética aos pais/instruções sobre
higiene bucal.

(Valor: 20,0 pontos)

Questão 5

Itens a considerar:

� participar do processo de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações
desenvolvidas no  território  de  abrangência  da unidade  básica de saúde da família;

� estimular e executar medidas  de promoção  da  saúde,  atividades  educativas e preventivas
em saúde bucal;

� sensibilizar o paciente, a família,  a comunidade e os  demais  profissionais de saúde para a
importância da saúde bucal na manutenção da saúde;

� identificar as necessidades e expectativas da população em relação à saúde bucal;

� executar ações básicas de vigilância epidemiológica em sua área de abrangência;

� programar e realizar visitas domiciliares de  acordo  com  as  necessidades identificadas;

� organizar o processo de trabalho de acordo com as diretrizes do PSF e do plano de saúde
municipal;

� desenvolver ações intersetoriais para a promoção da saúde.

(Valor: 20,0 pontos)


