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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ-PI

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017
CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Cirurgião Dentista
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Exemplo:
02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo
todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e
C
A
B
densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
A
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares.
b) Objetos como relógios, moedas, óculos escuros, lápis e chaves devem ser guardados dentro do saco portaobjetos entregues pelo fiscal de sala.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do
início da prova.
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta)
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas,
no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do teste seletivo.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 17 de julho de 2017 a partir das 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
16 de julho de 2017
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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Página | 1

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ-PI

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

Página | 2

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ-PI

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto seguinte, de Chico Buarque de Holanda:
Valsinha
Um dia ele chegou tão diferente
Do seu jeito de sempre chegar.
Olhou-a de um jeito muito mais quente
Do que sempre costumava olhar
E não maldisse a vida tanto
Quanto era seu jeito de sempre falar.
E nem deixou-a só num canto
Pra seu grande espanto
Convidou-a pra rodar.
Então ela se fez bonita
Como há muito tempo não queria ousar
Com seu vestido decotado
Cheirando a guardado
De tanto esperar.
Depois os dois deram-se os braços
Como há muito tempo

QUESTÕES DE 1 A 10
01) Além de ser poético, o texto de Chico Buarque pode
se classificado como:
A)
B)
C)
D)

Científico.
Descritivo.
Jornalístico.
Narrativo.

02) “Um dia ele chegou tão diferente”. Estava diferente
em suas:
A)
B)
C)
D)

Amizades.
Atitudes.
Crenças.
Leituras.

03) As
transformações
apresentadas
por
ele
desencadearam transformações na personagem
feminina. Essas transformações podem ser
sintetizadas no verso:
A)
B)
C)
D)

“Convidou-a pra rodar”
“E não maldisse a vida tanto”
“Então ela se fez bonita”
“Olhou-a de um jeito muito mais quente”

04) Em “Então ela se fez bonita” o predicado classifica-se
como:

Foram para a praça

A)
B)
C)
D)

E começaram a se abraçar.

05) Chegar, olhar, falar são verbos que estão no:

Não se usava dar
E cheios de ternura e graça

E ali dançaram tanta dança
Que a vizinhança toda despertou
E foi tanta felicidade

A)
B)
C)
D)

Indeterminado.
Nominal.
Verbal.
Verbo-nominal.

Gerúndio.
Infinitivo.
Particípio.
Subjuntivo.

Que toda a cidade se iluminou
E foram tantos beijos loucos
Tantos gritos roucos
Como não se ouviam mais
Que o mundo compreendeu
E o dia amanheceu em paz.

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

06) A frase que contraria a norma culta quanto à
colocação pronominal é:
A) Brevemente nos encontraremos para tratar do
assunto referente à aposentadoria.
B) Em se confirmando essa previsão, os bancos baixarão
os juros dos cartões de crédito.
C) Com muita luta e perseverança, tudo se conquista.
D) Enviarei-te todos os comprovantes de pagamento das
prestações do carro.
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07) As

normas

de

concordância

verbal

estão

inteiramente respeitadas na frase:
A) Publicaram-se, nos jornais, as notícias sobre as
investigações de corrupção.
B) Não restou quaisquer vestígios de fraude nas
licitações.
C) O tumulto começou quando deu duas horas e os
portões do estádio foram abertos.
D)

10) Assinale a opção CORRETA em que o emprego do
acento indicativo de crase é facultativo.
A) Quem se vir em apuros, deve recorrer à justiça.
B) Antigamente a estrada ia até à cachoeira.
C) Não digo à ela quando voltarei à esta cidade.
D) Peço à Vossa Excelência que compreenda minha
decisão.

Necessitavam-se de mais informações sobre a
atuação do policial na ocorrência.

08) O texto abaixo teve sua pontuação alterada. Assinale
a opção que respeita as normas da língua culta
padrão.
A) Para dar conta das tarefas domésticas, trabalhar sete
horas, fazer ginástica e cursar pós-graduação, a
mulher do século XXI precisa cronometrar o tempo e
se desdobrar.
B) Para dar conta, das tarefas domésticas; trabalhar
sete horas, fazer ginástica e cursar pós-graduação a
mulher, do século XXI precisa cronometrar o tempo,
e se desdobrar.
C) Para: dar conta das tarefas domésticas, trabalhar
sete horas, fazer ginástica e cursar pós-graduação a
mulher do século XXI, precisa cronometrar o tempo
e, se desdobrar.
D) Para dar conta das tarefas, domésticas, trabalhar,
sete horas, fazer ginástica, e cursar pós-graduação, a
mulher do século XXI precisa, cronometrar o tempo e
se desdobrar.
09) Levando em conta a regência verbal, assinale a
alternativa que contraria a norma culta.
A) Não nos foi possível assistir a todas as
comemorações.
B) Preferia-me às outras sobrinhas, pelo menos nessa
época.
C) Avisaram-no que chegaríamos logo.
D) Apesar de tudo, nunca admiti perdoar-lhe o que me
fez.
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA
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LEGISLAÇÃO DO SUS
11) De acordo com a Constituição Federal Brasileira,
julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V)
ou falsas (F):
(___) É vedada a destinação de recursos públicos para
auxílios ou subvenções às instituições privadas sem
fins lucrativos.
(___) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras
atribuições, controlar e fiscalizar procedimentos,
produtos e substâncias de interesse para a saúde e
participar da produção de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e
outros insumos.
(___) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
A sequência CORRETA corresponde a:
A) V V V.
B) F V V.
C) V F F.
D) F V F.
12) De acordo com a Lei 8080/90, é CORRETO afirmar
que:
A) O dever do Estado em relação à saúde exclui o das
pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
B) Os níveis de saúde da população não expressam a
organização social e econômica do País.
C) A iniciativa privada poderá participar do Sistema
Único de Saúde-SUS, em caráter suplementar.
D) Os Municípios poderão constituir consórcios para
desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de
saúde que lhes correspondam.
13) Para receberem os recursos, de acordo com a Lei nº
8.142, de 28/12/90, os Municípios, os Estados e o
Distrito Federal deverão contar com, EXCETO:
A) Fundo de Saúde
B) Organizações não governamentais
C) Conselho de Saúde
D) Plano de saúde

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

QUESTÕES DE 11 A 20
14) Implementar o Sistema Nacional de Sangue,
Componentes
e
Derivados,
em
âmbito
administrativo, de acordo com a Lei 8.080/90, é
atribuição de:
A) Somente Estados, Distrito Federal e Municípios.
B) União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
C) Somente União.
D) Somente União e Estados.
15) São fundamentos da Atenção Básica, EXCETO:
A) Possibilitar acesso universal e contínuo a serviços de
saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados
como porta de entrada aberta e preferencial da rede
de atenção.
B) Adscrever os usuários e desenvolver relações de
vínculo e responsabilização entre as equipes e a
população adscrita, garantindo a continuidade das
ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
C) Coordenar a integralidade em seus vários aspectos, a
saber: integrando as ações programáticas e demanda
espontânea; articulando as ações de promoção à
saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde,
tratamento e reabilitação.
D) Minimizar a territorialização, a fim de tornar o
atendimento humanizado e resolutivo.
16) No que diz respeito à Política Nacional de Atenção
Básica, são responsabilidades comuns a todas as
esferas de governo, EXCETO:
A) Contribuir para a reorientação do modelo de atenção
e de gestão com base nos fundamentos e diretrizes
assinalados.
B) Apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da
Família pelos serviços municipais de saúde como
tática prioritária de expansão, consolidação e
qualificação da Atenção Básica à Saúde.
C) Garantir
a
infraestrutura
necessária
ao
funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, de
acordo com suas responsabilidades.
D) Definir e rever periodicamente, de forma pactuada,
na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as
diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.
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17) Conforme orientações e especificações do manual de
infraestrutura

do

Departamento

de

Atenção

Básica/SAS/MS, é recomendado que as Unidades
Básicas de Saúde disponibilizem, EXCETO:
A) Consultório
médico/enfermagem;
consultório
odontológico e consultório com sanitário;
consultórios exclusivos para fisioterapeutas e
psicólogos;
B) Área de recepção, local para arquivos e registros;
sala de vacinas; área de dispensação de
medicamentos e sala de armazenagem de
medicamentos (quando há dispensação na UBS);
C) Sala de procedimentos; sala de coleta; sala de
curativos; sala de observação;
D) Sala multiprofissional de acolhimento à demanda
espontânea; sala de administração e gerência; sala
de atividades coletivas para os profissionais da
atenção básica.
18) As atribuições dos profissionais das equipes de
atenção básica devem seguir as referidas disposições
legais que regulamentam o exercício de cada uma
das profissões. São atribuições comuns a todos os
profissionais, EXCETO:
A) Manter atualizado o cadastramento das famílias e
dos indivíduos no sistema de informação indicado
pelo gestor municipal e utilizar, de forma
sistemática, os dados para a análise da situação de
saúde, considerando as características sociais,
econômicas,
culturais,
demográficas
e
epidemiológicas do território, priorizando as
situações a serem acompanhadas no planejamento
local;
B) Realizar o cuidado da saúde da população adscrita,
prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e,
quando necessário, no domicílio e nos demais
espaços comunitários (escolas, associações, entre
outros);
C) Garantir a atenção à saúde buscando a integralidade
por meio da realização de ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde e prevenção de
agravos; e da garantia de atendimento da demanda
espontânea, da realização das ações programáticas,
coletivas e de vigilância à saúde;

19) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS)
compete, EXCETO:
A) Definir e coordenar o sistema de rede de
laboratórios de saúde pública.
B) Participar da execução, controle e avaliação das
ações referentes às condições e aos ambientes de
trabalho.
C) Participar do planejamento, programação e
organização da rede regionalizada e hierarquizada
do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação
com sua direção estadual.
D) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os
serviços de saúde e gerir e executar os serviços
públicos de saúde.
20) De acordo com a Lei 8.080/90, quais das afirmativas
abaixo estão ERRADAS?
1 - O processo de planejamento e orçamento do Sistema
Único de Saúde (SUS) é ascendente, do nível local até
o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos,
compatibilizando-se as necessidades da política de
saúde com a disponibilidade de recursos em planos
de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito
Federal e da União.
2 - Os planos de saúde são a base das atividades e
programações de cada nível de direção do Sistema
Único de Saúde (SUS), e seu financiamento é previsto
na respectiva proposta orçamentária.
3- É vedada a transferência de recursos para o
financiamento de ações não previstas nos planos de
saúde, exceto em situações emergenciais ou de
calamidade pública, na área de saúde.
A) Nenhuma
B) Todas
C) Apenas 1
D) Apenas 1 e 3

D) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e
manter os cadastros atualizados.

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

Página | 6

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ-PI

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Métodos avançados de detecção da cárie dentária
vêm sendo desenvolvidos e complementando-se aos
convencionais, o que permite a detecção de cárie em
seu estágio mais precoce, possibilitando assim um
tratamento mais conservador. Entretanto é difícil
predizer qual o método deve ser aplicado em todas
as situações com sucesso e segurança. De acordo
com o índice CPO-D, que é um método de detecção
de cárie dentária amplamente difundido, os dentes
que apresentam lesão cariosa podem ser
classificados em EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Dente cariado.
Dente obturado.
Dente com mancha branca.
Dente perdido por lesão de cárie.

22) A Cárie Dentária é um processo que envolve um
desequilíbrio no processo de desmineralização e
remineralização dos dentes, com consequente perda
de minerais. A definição de cárie dentária persiste
por muitos anos, porém a partir de pesquisas
recentes, ocorreram algumas alterações a respeito
da etiologia e transmissibilidade. Dentro desses
conceitos atuais sobre a cárie dentária e dos
princípios de Koch 1982 sobre a relação causal entre
uma bactéria e a doença em questão, podemos
afirmar:
A)
B)

A cárie dentária é uma doença transmissível.
As bactérias presentes na doença cárie dentária não
são transmissíveis de pessoas para pessoas.
C) Os patógenos presentes na doença cárie dentária,
também podem estar presentes em pessoas
saudáveis.
D) O flúor não é capaz de interferir na progressão da
cárie dentária.
23) Dentre os mais diversos agentes preventivos ou
terapêuticos de sucesso, que causaram um impacto
importante na saúde e qualidade de vida das
pessoas, o uso de fluoreto nas diversas formas de
apresentação, com certeza é um dos mais
importantes. Considerando a importância dos
fluoretos na prevenção da cárie dentária, avalie as
seguintes afirmações:
I. A fluoretação das águas no Brasil foi a
responsável pelo declínio de cárie dentária nos
anos 80 e 90 no Brasil.
II. Biodisponibilidade de Flúor nos Dentifrícios não
depende do tipo de abrasivo adicionado à
formulação.

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

QUESTÕES DE 21 A 30
III. A Academia Americana de Odontopediatria
recomenda o uso de dentifrício fluoretado
(Mínimo de 1000 ppm de flúor) a partir da
erupção do primeiro dente da criança.
IV. A concentração de fluoreto nas águas de
abastecimento público varia de acordo com a
altitude de cada região.
Estão de acordo com a utilização de fluoretos de
forma preventiva apenas as afirmações:
A) I e II
B) I e III
C) I e IV
D) II e III
24) Paciente do gênero feminino de 3 anos de idade
comparece a clínica odontológica para atendimento
de emergência. A mãe relata que a criança apresenta
mal-estar geral e irritabilidade há três dias. A
paciente ainda apresenta sialorréia e dor intensa. No
exame clínico observa-se vesículas e úlceras
generalizadas em toda mucosa bucal. As úlceras
apresentam-se arredondadas, com fundo amarelado,
circundadas por zona eritematosa.
A partir do caso clínico descrito, as lesões de mucosa
descrita na criança em questão podem ser definidas
como:
A)
B)
C)
D)

Candidíase.
Papiloma.
Gengivo-estomatite Herpética Aguda.
Nódulos de bohn.

25) De acordo com dados do SB Brasil 2010, 16,7 % da
população brasileira apresenta fluorose. Dentre
estes, cerca de 90% apresentam fluorose leve ou
muito leve de acordo com o índice de classificação de
fluorose dental proposto por DEAN 1934. A partir do
índice de DEAN 1934, podemos considerar um
paciente com fluorose leve, aquele que apresenta:
A) Áreas brancas opacas, cobrindo até 50% da
superfície do dente.
B) Pequenas manchas brancas e opacas espalhadas
irregularmente no dente, envolvendo não mais que
25% de sua superfície total.
C) Toda superfície do esmalte comprometida por
mancha, grande desgaste e manchas acastanhadas
envolvendo boa parte do elemento dental.
D) A superfície do esmalte está lisa, lustrosa e,
geralmente, de cor branca cremosa pálida.
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26) Paciente do gênero masculino, 9 anos de idade,
melanoderma, comparece a clínica odontológica
acompanhado de sua mãe com a queixa de
problemas estéticos em relação aos seus dentes da
frente. No exame clínico observou-se os incisivos
superiores permanentes com uma vestíbulo-versão
maior, com inclinação de coroa para distal,
divergência do longo eixo de apical para incisal,
sobremordida exagerada e diastemas. O paciente
encontra-se com dentição mista, sendo os únicos
elementos dentários permanentes o 11, 21, 22, 12,
31, 32, 41, 42, 36, 16, 46 e 26.
Com base na situação clínica descrita, analise as
asserções a seguir.
A conduta clínica para este caso é intervenção
ortodôntica sobre a má-oclusão apresentada.
PORQUE
O paciente se encontra em uma fase denominada
Fase do Patinho Feio.
Acerca dessas asserções, assinale a opção correta:
A) As duas asserções são verdadeiras, e a segunda é
uma justificativa correta para a primeira.
B) As duas asserções são falsas.
C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a
segunda é uma proposição falsa.
D) A primeira asserção é uma proposição falsa e a
segunda é uma proposição verdadeira.
27) A gengiva de adultos e crianças apresentam
caraterísticas que as diferenciam entre si. São
consideradas características de normalidade para o
periodonto tanto de crianças como de adultos a
ausência de sangramento, exudato e dor. Abaixo
estão listadas algumas características do periodonto
e da gengiva:
I- Cor: varia em torno do vermelho-róseo
II- Cor: mais avermelhada (epitélio mais delgado e
menos queratinizado)
III- Gengiva inserida: pontilhado menos pronunciado ou
inexistente
IV- Profundidade do sulco
gengival:
2mm
Vestibular/Lingual e 3mm proximais
V- Gengiva marginal: adaptada à superfície dentária
Quais destas são características de normalidade para a
gengiva e o periodonto de um adulto?
A)
B)
C)
D)

I, IV e V
I, II e III
II, III e V
I, III e IV

28) Os anestésicos locais são fármacos utilizados para
bloquear temporariamente a condução dos impulsos
nervosos, levando à perda ou diminuição da
sensibilidade dolorosa. Considerando o uso dos
anestésicos locais em Odontologia, avalie as
afirmativas a seguir:
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

I-

São propriedades desejáveis dos anestésicos locais:
Não deve produzir reações alérgicas, deve ser
estável em solução e deve ser estéril ou capaz de ser
esterilizado.
II- O ph do meio não interfere na ação dos anestésicos
locais, pois o ph não é capaz de alterar a formação de
base livre.
III- Para a prevenção de toxicidade dos anestésicos
locais deve-se realizar uma injeção lenta e com
aspiração prévia.
De acordo com o uso dos anestésicos locais em
odontologia as seguintes afirmativas estão corretas:
A)
B)
C)
D)

I
II
I e II
I e III

29) No atendimento de pacientes odontopediátricos, os
profissionais por diversas vezes têm que lançar mão
de técnicas de adaptação comportamental. Existem
diversas técnicas de adaptação comportamental
farmacológicas e não farmacológicas descritas na
literatura. Em um caso hipotético de atendimento de
uma criança saudável, que chora copiosamente
durante o atendimento, que tem movimentos
bruscos e contínuos de membros e não colabora
durante todo o atendimento, o profissional pode
usar as seguintes técnicas, EXCETO:
A) Mostrar-Falar-Fazer durante todo o procedimento.
B) Imobilização protetora com autorização dos pais
para realização do procedimento planejado.
C) Controle de Voz, durante o atendimento da criança
para conseguir que ela te escute ou obedeça uma
ordem ou comando, quando a mesma está chorando.
D) Reforço positivo, ao final da consulta que não pode
ser realizada devido ao comportamento inadequado.
30) As penicilinas são os antibióticos mais extensamente
utilizados atualmente. Esses medicamentos são
altamente eficazes, seguros e possuem espectro de
atividade que inclui os micro-organismos mais
comuns. Além disso na rotina diária odontológica,
por diversas vezes o cirurgião dentista tem que
prescrever esses medicamentos. Porém devemos ter
atenção para reações alérgicas. Para aqueles
pacientes que apresentem hipersensibilidade à
penicilina e necessitam de antibioticoterapia, podese substituir a penicilina por:
A)
B)
C)
D)

Eritromicina
Amoxicilina
Alprozolan
Penicilina V
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