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CIRURGIÃO DENTISTA
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:
• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de prova e
cartão-resposta.
• A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém
questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme
solicitado no ato da inscrição, e questões de legislação,
matemática e língua portuguesa. Verifique se o material
está em ordem, e se o seu nome, CPF e número de inscrição
conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso
contrário, comunique imediatamente o fiscal.
• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja
incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o
substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.
O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se
inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno
de Provas.
• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada umas das questões objetivas são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D), e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada com
caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e
densa, cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A
leitora óptica é sensível a marcas escuras, portanto preencha os
campos de marcação completamente. Exemplo:

• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá
substituição dele por erro do candidato.
• Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que
uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que,
durante a realização das provas:
a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a
devida autorização;
b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua
realização;
d) utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou

equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que
não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou
pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e
no Cartão-resposta;
h) recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartãoresposta ao término do tempo destinado à sua realização;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartãoresposta;
j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao
procedimento de coletar sua impressão digital;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido; •
l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular
e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

• Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de
telefone celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
• O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos após o seu início, devendo
obrigatoriamente entregar o CADERNO DE PROVAS e o
CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o rascunho
do gabarito que se encontra na última página do caderno de
prova. Após decorridos 120 minutos de provas, o candidato
poderá levar o CADERNO DE PROVA.
• Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente
sair das instalações físicas do local da prova, não sendo mais
permitido o ingresso aos sanitários.
• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão
entregar as provas simultaneamente.
• Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.
O • gabarito preliminar da prova estará disponível em
02/12/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal
de Joaçaba (http://www.joaçaba.sc.gov.br) e na página da
Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 4

QUESTÃO 1

Marque a opção em que a vírgula está incorretamente
empregada.

Assinale a opção em que todos os vocábulos são
acentuados por serem paroxítonos.
a) Alguém, indispensável, próspero, incrível.
b) Ônix, plácido, receituário, imóveis.
c) Espécie, açúcar, córtex, indelével.
d) Crachás, píncaro, herói, estratégia.
QUESTÃO 2

Indique a opção que completa as lacunas, no período
a seguir, com as palavras ortograficamente corretas.
Mediante uma situação nova, é comum o profissional
criar ___________, às vezes acompanhadas de grande
__________, e sentir ____________ quanto à atitude a
ser tomada.
a) Expectativas – tensão – hesitação.
b) Expectativas – tenção – esitação.
c) Espectativas – tensão – hesitação.
d) Espetativas – tenção – hesitação.
QUESTÃO 3

Leia o diálogo e assinale qual opção preenche
corretamente os espaços.
– _____________ está tão apreensivo com a prova?
Até agora não compreendi o _____________, já que
estudou bastante.
– _________________ desejo gabaritá-la.
a) Porquê – porque – Porque
b) Por que – porquê – Porque
c) Porque – porquê – Por que
d) Por que – porque – Porque

a) Invista em novos conhecimentos, habilidades e
experiências.
b) O modelo tradicional de trabalho não desaparecerá,
mas há tendência de crescimento de novos modelos.
c) O mercado e as estruturas organizacionais, estão em
constantes mudanças.
d) Vivemos na era da tecnologia, assim, rapidez e
agilidade são qualidades profissionais fundamentais
aos colaboradores.
QUESTÃO 5

Quais conjunções ou locuções conjuntivas
preenchem, respectivamente, de maneira correta os
espaços nos textos a seguir?
I. “Da própria garganta saiu um grito de admiração,
que Cirino acompanhou, _______________ com
menos entusiasmo.”
II. “Sua cabeça voltou às noites nevoentas de sua
infância, _____________ as tempestades causavam
apagões [...]”
III. “Ele lembrou que os pobres e desempregados
eram seus irmãos, __________ ninguém se deixou
convencer [...]”
IV. Estamos aqui ______________ possamos ocupar
um cargo público.
a) já que – onde – logo – para que
b) embora – onde – todavia – a fim de que
c) no entanto – quando – todavia – para que
d) embora – quando – todavia – para que
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 6

A velocidade máxima das cinco voltas dadas em um
teste de Fórmula 1, em km/h, foram: 190, 198, 196,
204 e 202. Nessas condições a variança e o desvio
padrão são, respectivamente:

QUESTÃO 9

Considere um conjunto de 10 frutas em que 3 estão
estragadas. Escolhendo aleatoriamente 2 frutas
desse conjunto, determine a probabilidade de
ambas não estarem estragadas.
a) 7/15.

a) va = 24 km2 / h2 e S = 4,9 k/h.

b) 8/15.

b) va = 28 km2 / h2 e S = 6,9 k/h.

c) 11/15.

c) va = 22 km2 / h2 e S = 4,9 k/h.

d) 22/15.

d) va = 23 km2 / h2 e S = 4,4 k/h.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 7

A área da região delimitada por
é:

Que Capital, aplicado por 2 meses a juros compostos
de 1,00 % a.m., produz montante de R$ 10.000,00?

a) 9 unidades quadradas.

a) R$ 9.200,00.

b) 5 unidades quadradas.

b) R$ 9.450,00.

c) 4 unidades quadradas.

c) R$ 9.802,96.

d) 4,5 unidades quadradas.

d) R$ 9.245,35.
QUESTÃO 8

Ana, Lucas e Thiago resolveram comprar livros, CDs
e canetas. Ana gastou R$ 70,00 e comprou 1 livro, 3
CDs e uma caneta. Lucas gastou R$ 80,00 e comprou
2 livros, 2 CDs e 2 canetas. Thiago gastou R$ 75,00
comprando 3 livros, 1 CD e 1 caneta. Qual o preço
de cada item, sabendo que todos os CDs têm o
mesmo preço, assim como todos os livros e todas as
canetas? Na ordem livro, CDs e canetas, os valores
são, respectivamente:
a) 17,5; 15; 10.
b) 17,5; 10; 10.
c) 10,5; 15,5; 10.
d) 17,5; 15; 7,5.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, compete,
privativamente, ao Prefeito:
a) Realizar, por delegados de sua confiança,
inspeções sobre quaisquer documentos de gestão da
administração direta e indireta municipal, bem como
a conferência dos saldos e valores declarados como
existentes ou disponíveis em balancetes e balanços.
b) Aprovar a criação e modificação estrutural dos
órgãos da administração pública.
c) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
previstos na Lei Orgânica.
d) Autorizar a criação, alteração e extinção de cargos,
empregos e funções públicas municipais e aprovar os
respectivos vencimentos.
QUESTÃO 12

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, compete,
privativamente, à Câmara Municipal:
a) Nomear e exonerar os Secretários Municipais.
b) Nomear os servidores de acordo com a legislação
aplicável.
c) Representar o Município em juízo ou fora dele, por
intermédio da Procuradoria do Município, na forma
estabelecida em Lei Complementar.
d) Conceder licença ao Prefeito, Vice-prefeito e
Vereadores para afastamento dos cargos.
QUESTÃO 13

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correta a assertiva:
a) Readaptação é a investidura do servidor em cargo
de atribuições e responsabilidades compatíveis com a
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física
ou mental, verificada por junta médica oficial.
b) Readaptação é o retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado.
c) Nomeação é o deslocamento do servidor, a pedido
ou por meio de ofício, no âmbito do mesmo quadro
de pessoal.
d) Nomeação é o deslocamento de cargo de
provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito
do quadro geral de pessoal, para as autarquias ou
fundações públicas do mesmo Poder.
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QUESTÃO 14

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correto afirmar:
a) Além do vencimento e das vantagens previstas
na Lei Complementar, será sempre deferida aos
servidores gratificação por assiduidade.
b) O serviço noturno, prestado em horário
compreendido entre 22h de um dia e 5h do dia
seguinte, terá o valor/hora acrescido de 50%
(cinquenta por cento), computando-se cada hora
como 52 minutos e 30 segundos.
c) A gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um
doze avos) dos vencimentos devidos em dezembro,
por mês de serviço, do ano correspondente, sendo
que a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho
será havida como mês integral.
d) Independentemente de solicitação, será pago
ao servidor, por ocasião das férias, um adicional
correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração
do período das férias. No caso de o servidor exercer
função de confiança ou ocupar cargo em comissão, a
respectiva vantagem não será considerada no cálculo
do adicional.
QUESTÃO 15

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, está correto dizer:
a) Os empregos públicos serão regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se
aplicando a eles as regras constantes na Lei do Plano
de Cargos e Salários de Joaçaba.
b) Os cargos de provimento em comissão serão
exercidos exclusivamente por servidor público efetivo,
e a nomeação e exoneração para a referida função
ocorrerão por meio de ato expedido pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal.
c) As funções de confiança, nas quantidades,
denominações, subsídios e vencimentos, são os
constantes na legislação municipal vigente, sendo
de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal.
d) Os cargos de carreira de provimento efetivo nas
quantidades, denominações, subsídios e vencimentos
são os constantes na legislação municipal vigente,
sendo de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 16

Considerando a saúde bucal e geral da pessoa idosa
no Brasil, analise as asserções a seguir.
A população idosa vem apresentando alto grau
de edentulismo, independentemente da doença
periodontal, mas a mastigação e a digestão podem ser
afetadas pelas doenças periodontais, que favorecem
perdas dentárias.
PORQUE
As patologias presentes na boca trazem implicações
para o resto do corpo, exceto no caso de doença
periodontal.
Analisando a relação proposta entre as duas
asserções apresentadas, assinale a opção correta.
a) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a
segunda é uma justificativa correta da primeira.
b) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e
a segunda é uma proposição falsa.
c) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a
segunda é uma proposição verdadeira.
d) Tanto a primeira quanto a segunda asserções são
proposições falsas.
QUESTÃO 17

Na imagem a seguir demonstra-se o reservatório de
água no equipamento odontológico.

A qualidade da água utilizada nos equipamentos
odontológicos e periféricos é essencial para se
evitar a contaminação. Segundo o manual da Anvisa
(2006), havendo biofilmes instalados em linhas de
água, é necessário eliminá-los mediante
a) aplicação de clorexidina 0,2% diariamente, ao final
do expediente.
b) aplicação de álcool iodado durante uma semana, ao
final do expediente.
c) aplicação de peróxido de hidrogênio por cinco
noites, com repetição semanal.
d) aspiração das mangueiras com álcool 70% após cada
atendimento e diariamente, ao final do expediente.
QUESTÃO 18

O gráfico a seguir (pág. 5) representa a projeção da
distribuição percentual por faixa etária no Brasil.
Considerando a saúde bucal e geral do idoso, analise
as assertivas a seguir:
I. A doença periodontal favorece o edentulismo,
comprometendo a qualidade de vida do idoso e
influenciando no seu estado nutricional, psicológico e
físico.
II. As medicações que o idoso, em geral, faz uso
podem provocar reações adversas sobre a boca, como
hiperplasias gengivais, ulcerações e alergias, embora
não reduzam o fluxo salivar.
III. Quanto mais longa é a vida média da população,
mais importante se torna o conceito de qualidade de
vida, e a saúde bucal tem um papel relevante nesse
contexto.
IV. É importante que se ofereça um tratamento
especializado para o idoso, com profissionais
capacitados a compreender melhor os seus aspectos
psicológicos, odontológicos e comportamentais.
V. A presença de lesões na região perioral, como
rachaduras, fissuras nas comissuras labiais e ulcerações,
pode ser manifestação de alterações sistêmicas, como
deficiência de vitaminas B e C ou neoplasias.
É correto apenas o que se afirma em:

Fonte: <http://www.cteov.com.br/link-equipamentosequipoodontologico.html>.

a) III e IV.		

b) I e V.

c) I, II e III. 		

d) I, III, IV e V.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

“Higiene das mãos” é um termo geral que se refere a
qualquer ação de higienizar as mãos para prevenir a
transmissão de micro-organismos. O termo engloba
a higiene simples, a higiene antisséptica e a higiene
antisséptica cirúrgica (ANVISA/ FIOCRUZ, 2013, p. 2).
A técnica da HM antisséptica

Patologias são afecções com as quais rotineiramente
o profissional cirurgião-dentista se depara. Os
tratamentos indicados para candidíase bucal,
ulceração aftosa recorrente e queilite actínica são,
respectivamente:

a) se difere da simples tanto nos passos quanto no
sabonete.
b) deve ser realizada num tempo entre 40 e 60
segundos.
c) remove tanto a microbiota transitória quanto a
residente.
d) pode ser realizada com aliança, pois o antisséptico
penetra por baixo dela.

a) Nistatina, dexametasona e protetor labial.
b) Dexametasona, acetonido de triancinolona e filtro
solar.
c) Nistatina, clorexidina e miconazol.
d) Nistatina, nistatina e vitamina D.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | CONCURSO PÚBLICO | PREFEITURA DE JOAÇABA

06 | Unoesc

QUESTÃO 21

QUESTÃO 23

A respeito das estruturas normais da cavidade oral,
pode-se afirmar que:

Sobre o preparo cavitário Classe II para receber uma
restauração em amálgama, analise as seguintes
asserções:

a) tanto a mucosa de revestimento quanto a gengiva
podem apresentar pigmentações provenientes de
acúmulo de melanina nos pacientes melanodermas.
b) fossetas de Stieda localizam-se na altura da papila
incisiva, no palato.
c) a rafe palatina mediana divide o palato em dois: em
palato duro e mole.
d) o orifício do ducto da glândula parótida é o Wharton.
QUESTÃO 22

O prontuário odontológico deve conter questões
sobre a saúde geral do paciente, pois alguns
medicamentos e condições sistêmicas podem ter
influência durante o atendimento do cirurgiãodentista. Analise as sentenças a seguir:
I. Como o anticoagulante interfere no sistema de
coagulação do corpo, qualquer procedimento poderá
causar sangramentos em excesso ou hemorragias.
II. Aspirina ou medicação não esteroide deve ser
evitada em pacientes com anemia, pois afetam
geralmente o fígado.
III. Pacientes com baixa taxa de hemoglobina têm risco
aumentado de apresentar alterações no processo de
cicatrização.
IV.
Os anestésicos locais geralmente possuem
vasoconstritores na sua composição, logo, em um
paciente diabético não controlado, o anestésico
indicado é lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000.
É correto apenas o que se afirma em:
a) I, II, III e IV.
b) I, II e III.
c) I e III.
d) II e IV.

Após finalizar o preparo cavitário com brocas, o
uso dos instrumentos cortantes manuais, como um
recortador de margem gengival, é essencial para uma
boa adaptação do amálgama ao longo de toda a caixa
proximal.
PORQUE
Se um bom acabamento das margens e a remoção
de espículas de esmalte não forem realizados, esse
esmalte fragilizado ficará mais suscetível à fratura,
podendo comprometer o sucesso da restauração.
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 é falsa.
d) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a
segunda é uma proposição verdadeira.
QUESTÃO 24

Pacientes grávidas que procuram atendimento
odontológico são consideradas pacientes especiais.
Escolha dentre as afirmações a seguir a que utiliza o
melhor protocolo nessas situações de atendimento.
a) A paciente deverá ser atendida, preferencialmente,
no segundo trimestre de gravidez; o anestésico
indicado é mepivacaína 3% sem vasoconstritor; os
atendimentos devem ser rápidos e pouco estressantes.
b) A paciente deverá ser atendida, preferencialmente,
no terceiro trimestre de gravidez; o anestésico mais
indicado é prilocaína 3% com felipressina 0,03UL/
mL; os atendimentos devem ser rápidos e pouco
estressantes.
c) A paciente deverá ser atendida, preferencialmente,
no segundo trimestre de gravidez; o anestésico
indicado é lidocaína 2% com felipressina 1:100.000; os
atendimentos devem ser rápidos e pouco estressantes.
d) A paciente deverá ser atendida, preferencialmente,
no segundo trimestre de gravidez; o anestésico
indicado é lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000; os
atendimentos devem ser rápidos e pouco estressantes.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 27

Lesão traumática das estruturas de suporte dos
dentes, sem perda de substância, onde o trauma
determinante não teve a intensidade suficiente
para provocar a ruptura do ligamento periodontal.
A sensibilidade à percussão é a única característica
presente e, embora o dente possa apresentar
discretíssima mobilidade horizontal, não existem
sinais clínicos nem evidências radiográficas que
possam identificar o dano. Essa lesão traumática do
sistema de suporte é a

Em relação à interpretação radiográfica periapical no
caso de rizogênese incompleta, analise as seguintes
asserções (SOARES, 2001 p. 253).

a) concussão.
b) subluxação.
c) luxação lateral sem fratura óssea.
d) intrusão.
QUESTÃO 26

Considere a tabela a seguir que evidencia o resultado
resumido de um hemograma (exame de sangue)
de uma jovem de 25 anos.

O exame radiográfico periapical fornece apenas uma
imagem bidimensional do dente.
PORQUE
Há dificuldade de interpretação radiográfica de ápice
imaturo, uma vez que a imagem de raiz completamente
formada pode estar mascarada pelo fato de ela estar
completamente formada no sentido do menor diâmetro
(Mésio-distal) e não estar completamente formada no
sentido do maior diâmetro (Vestíbulo-palatal ou lingual).
Analisando a relação proposta entre as duas
asserções apresentadas, assinale a opção correta.
a) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a
segunda é uma justificativa correta da primeira.
b) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e
a segunda asserção é uma proposição falsa.
c) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a
segunda asserção é uma proposição verdadeira.
d) Tanto a primeira quanto a segunda asserções são
proposições falsas.
QUESTÃO 28

Comparando os resultados desse exame com os
valores de referência para pessoas do sexo feminino
acima de 12 anos, conclui-se que essa jovem deve
apresentar
a) dificuldade de coagulação sanguínea em casos de
corte e sangramento.
b) diminuição da produção de anticorpos específicos
contra antígenos invasores.
c) aumento dos processos infecciosos e alérgicos, pela
diminuição da imunidade do organismo.
d) diminuição no transporte de gases (oxigênio e gás
carbônico), prejudicando as atividades aeróbicas.

A Estratégia de Saúde da Família, programa criado
pelo Governo Federal em 1994, tem como ideia
central a atuação na promoção de saúde dentro dos
núcleos familiares. Tendo em vista o conceito de
promoção de saúde, analise as sentenças a seguir:
I. A realização e atualização de mapeamento da área
de abrangência com identificação das áreas de risco e
vulnerabilidade.
II. Palestras educativas com grupos de gestantes.
III. Acompanhamento mensal das famílias, a partir
de visitas domiciliares realizadas pelos agentes
comunitários de saúde.
IV. Restauração de elementos dentais com cavitação.
São ações promotoras de saúde apenas o que está
descrito em:
a) II e IV. 		

b) I e III.

c) I, II e IV. 		

d) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 29

A doença periodontal é desencadeada por um
conjunto de bactérias pertencentes à microbiota
endógena, dentre elas:
a) Actinomyces naeslundii, Porphyromonas gingivalis,
Rothia dentocariosa.
b) Prevotella intermedia, Bacteróides forsythus,
Lactobacillus casei.
c) Staphilococcus epidermidis, Treponema denticola,
Streptococcus mitis.
d) Treponema denticola, Prophyromonas gingivalis,
Agregatibacter actinomycetemcomitans
QUESTÃO 30

Paciente F.C., 23 anos, apresenta-se à consulta
com dor, edema na região do ângulo mandibular
esquerdo e trismo. Ao exame clínico pode-se
observar a presença de pus após sondagem
periodontal do elemento 38 e manifestações
como febre, linfadenite, dificuldade de deglutição
e mal-estar geral. Estabelecido o diagnóstico de
pericoronarite, foram tomadas todas as providências
clínicas necessárias. Sabendo que o paciente é
hipersensível aos betalactâmicos e que esse quadro
se instalou em poucas horas, qual a terapêutica
medicamentosa mais apropriada para o controle
dessa infecção?
a) Amoxicilina (500 mg) e Metronidazol (250 mg)  1
comprimido de cada, de 8 em 8 horas, durante 5 a 7
dias.
b) Amoxicilina (500 mg) + Ácido Clavulânico (125 mg)
 1 comprimido de cada, de 8 em 8 horas, durante 5
a 7 dias.
c) Azitromicina (500 mg)  1 comprimido, de 12 em
12 horas, durante 5 a 7 dias.
d) Clindamicina (300 mg) 
horas, durante 5 a 7 dias.

 1 cápsula, de 8 em 8
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