
Odontologia 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante deve elaborar um texto dissertativo a respeito dos movimentos migratórios para 
o continente europeu. 

 A respeito dos argumentos na perspectiva de quem migra, o estudante deve 
contemplar dois dos aspectos listados a seguir. 

o Fuga das atrocidades de guerra, fome, doenças (epidemia). 
o Fuga por causas político-ideológicas e religiosas. 
o Procura por emprego. 
o Procura por estabilidade. 
o Procura por novas perspectivas de vida. 

 A respeito dos argumentos na perspectiva dos países que recebem os imigrantes, o 
estudante deve contemplar dois dos aspectos listados a seguir. 

o Argumentos contrários à migração: 
 sobrecarga da infraestrutura do Estado (educação, saúde, moradia, 

alimentação, segurança); 
 competição por empregos; 
 choques culturais e de costumes (xenofobia); 
 rompimentos políticos. 

o Argumentos favoráveis à migração: 
 países europeus precisam de imigrantes para enfrentar o problema 

demográfico (revitalização das cidades) e têm meios de responder à 
demanda oriunda do fluxo migratório; 

 imigrantes ocupam postos de trabalho não valorizados pelos cidadãos 
dos países europeus. 

 



PADRÃO DE RESPOSTA 

A violência tem consequências negativas não somente para as mulheres, mas também para 
suas famílias e para a sociedade.  

Para a mulher, as consequências são: físicas, podendo chegar a lesões incapacitantes; 
psicológicas, podendo gerar traumas, baixa autoestima, dependência psicológica do agressor; 
cerceamento de direitos individuais; estéticas. 

Para a família são: ruptura da estrutura familiar; desestabilidade emocional; naturalização da 
violência contra a mulher para as gerações futuras; desvalorização da figura materna. 

Para a sociedade são: disseminação da violência contra a mulher; a violência tem  enormes 
custos, desde gastos com saúde e despesas legais a perdas de produtividade. 

As mudanças decorrentes da Lei Maria da Penha são: criminalização da violência 
doméstica/sexual; aumento das notificações de violência doméstica, apesar de continuar alta a 
incidência de mulheres agredidas; garantia legal de proteção à mulher contra a violência 
doméstica, independentemente de sua orientação sexual, ou seja, protege-se também a 
mulher homossexual vítima de ataque perpetrado pela parceira; possibilidade de prisão 
preventiva no caso de crimes de violência doméstica, embora ainda se verifique morosidade 
no julgamento do crime; criação de casas de refúgio ou casa-abrigo, para acolher mulheres 
vítimas de violência doméstica; reforço às Delegacias de Atendimento à Mulher, embora ainda 
insuficientes; inclusão da vítima em programas assistenciais do governo, programas de 
proteção à vítima e à testemunha, transferência de local de trabalho, se a vítima for servidora 
pública. 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

Em sua resposta, o estudante deve apresentar as seguintes condutas para o tratamento 
adequado ao paciente. 



 

1) Orientar a redução da dieta cariogênica, por meio do controle de frequência e do tipo 
de carboidratos/açúcares consumidos.  
 

2) Orientar o uso de fio dental e escova, incluindo a frequência da higiene oral. 
 

3) Realizar a remoção de biofilme e cálculo, por meio de profilaxia profissional e 
raspagem supragengival. 
 

4) Realizar e/ou orientar a aplicação tópica de flúor. 
 

5) Realizar acompanhamento (ou manutenção ou proservação), podendo realizar 
gengivoplastia/gengivectomia nos casos em que não houver redução do volume 
gengival. 
 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

a) O estudante deve explicar que o cadastramento familiar é necessário para conhecer a 
realidade da população (perfil) e que, a partir das informações coletadas, é possível planejar e 
programar as ações de saúde, com vistas a melhoria da qualidade de vida da população. 

b) O estudante deve abordar a integralidade da atenção na promoção, prevenção, 
manutenção, recuperação e vigilância da saúde, em equipe interprofissional, para a resolução 
dos problemas de saúde.  



 

PADRÃO DE RESPOSTA 

a) O estudante deve citar quaisquer quatro das perguntas a seguir. 

 É fumante?  

 Faz uso de bebida alcoólica? 

 Costuma se expor ao sol? 

 Sente dor ou desconforto na área? 

 Tem histórico familiar relacionado a câncer? 

 Tem histórico de sangramento da lesão? 

 Tem histórico de trauma na área? 

 Tem histórico de DST? 

b) O estudante deve apresentar duas hipóteses diagnósticas entre as listadas a seguir. 

 Câncer bucal/carcinoma. 

 Queilite actínica. 

 Infecção fúngica. 

 Úlcera por trauma recorrente. 

 DST. 

c) O estudante deve citar e justificar duas das condutas listadas a seguir. 

 Conduta: realizar biópsia. 
o Justificativa: a biópsia incisional tem por finalidade a confirmação de 

diagnóstico. 

 Conduta: encaminhar para tratamento especializado. 
o Justificativa: o encaminhamento justifica-se pela complexidade do caso. 

 Conduta: solicitar exames complementares (exemplos: hemograma completo, VDRL, 
HIV, histopatológico). 

o Justificativa: a solicitação de exames pode contribuir no diagnóstico. 


