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A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início
da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
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Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 3.
Ciao
(...) Nasceu (...), na velha Belo Horizonte dos anos 20, um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus
e com ou sem assunto, comete as suas croniquices.
Comete é tempo errado de verbo. Melhor dizer: cometia. Pois chegou o momento deste contumaz
rabiscador de letras pendurar as chuteiras (que na prática jamais calçou) e dizer aos leitores um ciaoadeus sem melancolia, mas oportuno.
(...) Procurou extrair de cada coisa não uma lição, mas um traço que comovesse ou distraísse o leitor,
fazendo-o sorrir, se não do acontecimento, pelo menos do próprio cronista, que às vezes se torna
cronista do seu umbigo, ironizando-se a si mesmo antes que outros o façam.
Crônica tem essa vantagem: não obriga ao paletó--e-gravata do editorialista, forçado a definir uma posição
correta diante dos grandes problemas; não exige de quem a faz o nervosismo saltitante do repórter,
responsável pela apuração do fato na hora mesma em que ele acontece; dispensa a especialização suada
em economia, finanças, política nacional e internacional, esporte, religião e o mais que imaginar se possa.
(...) O que lhe pedimos é uma espécie de loucura mansa, que desenvolva determinado ponto de vista não
ortodoxo e não trivial e desperte em nós a inclinação para o jogo da fantasia, o absurdo e a vadiação de
espírito. Claro que ele deve ser um cara confiável, ainda na divagação. Não se compreende, ou não
compreendo, cronista faccioso, que sirva a interesse pessoal ou de grupo, porque a crônica é território
livre da imaginação, empenhada em circular entre os acontecimentos do dia, sem procurar influir neles.
Fazer mais do que isso seria pretensão descabida de sua parte. Ele sabe que seu prazo de atuação é
limitado: minutos no café da manhã ou à espera do coletivo.
(...) Foi o que esse outrora-rapaz fez ou tentou fazer em mais de seis décadas. (...) Em certo
período, consagrou mais tempo a tarefas burocráticas do que ao jornalismo, porém jamais deixou de ser
homem de jornal, leitor implacável de jornais, interessado em seguir não apenas o desdobrar das notícias
como as diferentes maneiras de apresentá-las ao público. Uma página bem diagramada causava-lhe prazer
estético; a charge, a foto, a reportagem, a legenda bem feitas, o estilo particular de cada diário ou revista
eram para ele (e são) motivos de alegria profissional. (...) A duas grandes casas do jornalismo brasileiro
ele se orgulha de ter pertencido ― o extinto Correio da Manhã (...) e o Jornal do Brasil (...). Quinze anos
de atividade no primeiro e mais 15, atuais, no segundo, alimentarão as melhores lembranças do velho
jornalista.
E é por admitir esta noção de velho, consciente e alegremente, que ele hoje se despede da crônica (...)
Aos leitores, gratidão, essa palavra-tudo.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Ciao.
Jornal do Brasil, São Paulo, 29 set. 1984.
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01)

A partir da leitura do texto, para Drummond,
a crônica deve ser:

(A)

Um texto literário que leve o leitor a aceitar o
ponto de vista do autor.
(B) Um texto literário que tenha como principal
objetivo o entretenimento do leitor.
(C) Um texto científico ou literário com uma
linguagem objetiva, direta e simples.
(D) Uma composição literária com comentários
precisos, livres da imaginação.
02)

“O que lhe pedimos é uma espécie de loucura
mansa, que desenvolva determinado ponto de
vista não ortodoxo (...)”
(que segue
qualquer doutrina)
(B) “Não se compreende, ou não compreendo,
cronista faccioso (...)” (parcial)
(C) “Claro que ele deve ser um cara confiável,
ainda na divagação.” (direção do assunto)
(D) “Pois chegou o momento deste contumaz
rabiscador de letras (...) (teimoso)
“Em certo período, consagrou mais tempo a
tarefas burocráticas do que ao jornalismo,
porém jamais deixou de ser homem de
jornal, leitor implacável de jornais (...)”

O termo destacado na frase acima estabelece uma
relação de ideia de:
(A) Oposição.
(B) Explicação.
(C) Conclusão.
(D) Condição.

CARGO: 106 – DENTISTA

Analise as afirmativas e marque a incorreta:

(A)

As palavras “décadas” e “paletó” são,
respectivamente, proparoxítona e oxítona.
(B) A palavra “implacável” é acentuada por ser
paroxítona terminada em “l”.
(C) A palavra “jogo” não é acentuada por ser
paroxítona terminada em “o”.
(D) A palavra “distraísse” é acentuada no
ditongo.
05)

O termo destacado pode ser substituído pela
palavra entre parêntese, exceto em:

(A)

03)

04)

“Em certo período, consagrou mais tempo a
tarefas burocráticas do que ao jornalismo
(...),

Assinale a alternativa que justifica corretamente a
vírgula nessa frase:
(A) Separar oração antecipada.
(B) Separar termos com mesma função sintática.
(C) Separar adjunto adverbial deslocado.
(D) Separar aposto.
06)

“O que lhe pedimos é uma espécie de
loucura mansa, que desenvolva determinado
ponto de vista não ortodoxo (...)”

É correto afirmar sobre a classificação das
palavras destacadas na ordem em que aparecem
na frase:
(A) Pronome oblíquo - conjunção.
(B) Pronome oblíquo – advérbio.
(C) Pronome indefinido - advérbio.
(D) Pronome relativo - conjunção.
07)

Leia as seguintes orações:

I. Logo que chegamos ao teatro, o espetáculo
começou.
II. Para que a paz seja mantida, é necessário um
diálogo franco.
III. Ele poderá ficar aqui, desde que se comporte
bem.
IV. O concurso será realizado como está
previsto no regulamento.
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A oração subordinada sublinhada em cada item
estabelece, com a oração principal, relação de:
(A) tempo / finalidade / condição / conformidade.
(B) condição / causa / tempo / comparação.
(C) tempo / condição / finalidade / causa.
(D) condição / finalidade / tempo / conformidade.
08)

10)

Os períodos abaixo apresentam diferença de
pontuação. Assinale a alternativa que
corresponde ao período de pontuação
CORRETA:

(A)

Mais tarde, no século XI, o país sofreu nova
invasão: os normandos, povo nórdico que
habitava o norte da França, instalaram-se ali
e submeterem-se os anglo-saxões ao seu
domínio.
Mais tarde no século XI, o país sofreu nova
invasão; os normandos povo nórdico, que
habitava o norte da França instalaram-se ali,
e submeterem-se os anglo-saxões, ao seu
domínio.
Mais tarde, no século XI, o país sofreu nova
invasão: os normandos povo nórdico que
habitava o norte da França instalaram-se ali
e submeterem-se os anglo-saxões; ao seu
domínio.
Mais tarde no século XI, o país, sofreu nova
invasão os normandos, povo nórdico que
habitava, o norte da França instalaram-se,
ali e submeterem-se, os anglo-saxões ao seu
domínio.

Assinale a alternativa que NÃO está de
acordo com o Manual de Redação da
Presidência da República:
(B)

(A)

O vocativo a ser empregado em
comunicações dirigidas aos Chefes de Poder
é Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo
respectivo.
(B) Vossa Senhoria é empregado para as demais
autoridades e para particulares. O vocativo
adequado é: Senhor Fulano de Tal.
(C) A forma Vossa Magnificência é empregada,
por força da tradição, em comunicações
dirigidas a reitores de universidade.
(D) Vossa Reverendíssima é empregado para
sacerdotes, clérigos e demais religiosos.
09)

A frase que está de acordo com a norma
padrão escrita da língua, encontra-se na
opção:

(C)

(D)

(A)

Todos os jogadores de basquete enfrentaram
impecilhos durante as competições estaduais.
(B) Protestos no Brasil ganham repercursão
mundial.
(C) As sobrancelhas muito finas já não estão na
moda.
(D) O combate entre as forças do bem e
do mau é eterno.
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÕES DE 11 A 20
11)

A Lei 8.142/90 estabelece que os seguintes
órgãos terão representação no Conselho
Nacional de Saúde:

(A)

Ministério
da
Saúde
e
Comissão
Intergestores Regional
(B) Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de
Secretários
Municipais
de
Saúde
(Conasems).
(C) Secretaria Estadual de Saúde e Anvisa.
(D) Comissão
Intergestores
Tripartite
e
Comissão Intergestores Bipartite.
12)

As comissões intersetoriais terão a finalidade
de articular políticas e programas de interesse
para a saúde, cuja execução envolva áreas
não compreendidas no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS). A articulação das
políticas e programas, a cargo das comissões
intersetoriais não abrangerá a seguinte
atividade:

(A)

Ciência e tecnologia.
(B) Recursos humanos.
(C) Saúde indígena.
(D) Saneamento e meio ambiente.
13)

Na perspectiva de superar as dificuldades
apontadas, os gestores do SUS assumiram o
compromisso público da construção do Pacto
pela Saúde (2006), que será anualmente
revisado, com base nos princípios
constitucionais do SUS, ênfase nas
necessidades de saúde da população e que
implicará o exercício simultâneo de definição
de prioridades articuladas e integradas nos
três componentes:

CARGO: 106 – DENTISTA

(A)

Pacto pela Humanização, Pacto pelo SUS e
Pacto de Atenção Básica.
(B) Pacto de Gestão do SUS, Pacto pela Saúde no
SUS e Pacto pelas redes de atenção.
(C) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e
Pacto de Gestão do SUS.
(D) Pacto pela Vida, Pacto pela Humanização no
SUS e Pacto de Atenção à saúde.
14)

Para assegurar ao usuário o acesso universal,
igualitário e ordenado às ações e serviços de
saúde do SUS, não caberá aos entes
federativos, a seguinte atribuição:

(A)

Monitorar o acesso às ações e aos serviços de
saúde.
(B) Ofertar regionalmente as ações e os serviços
de saúde.
(C) Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos
serviços de saúde.
(D) Garantir o sigilo no acesso às ações e aos
serviços de saúde.
15)

A Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais (RENAME) compreende:

(A)

a seleção e a padronização dos principais
medicamentos indicados para atendimento de
doenças ou de agravos no âmbito do SUS e
na iniciativa privada.
(B) a seleção e a padronização de medicamentos
indicados para atendimento de doenças ou de
agravos no âmbito do SUS.
(C) a seleção e a padronização de medicamentos
indicados para atendimento de doenças ou de
agravos mais prevalentes no mundo
atualmente.
(D) a seleção e a padronização de todos os
medicamentos autorizados para atendimento
de doenças ou de agravos no Brasil.
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16)

A elaboração e atualização periódica do
plano de saúde é atribuição de competência:

19)

(A)

da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
(B) dos Municípios.
(C) dos Estados.
(D) da União.
17)

O processo de planejamento e orçamento do
Sistema Único de Saúde (SUS) será:

(A)

Ascendente, do nível local até o federal.
(B) Descendente, do nível federal até o local.
(C) Ascendente, do nível federal até o local.
(D) Descendente, do nível local até o federal.

Estes princípios do SUS são classificados como
doutrinários ou organizativos. São classificados
como princípios organizativos do SUS:
(A) Descentralização,
Hierarquização
e
Regionalização.
(B) Legalidade, Moralidade e Impessoalidade.
(C) Integralidade, Universalidade e Equidade.
(D) Eficiência, Publicidade e Centralização.
20)

18)

Analise as afirmativas abaixo sobre a
participação da iniciativa privada no Sistema
Único de Saúde (SUS):

I. A participação complementar dos serviços
privados será formalizada mediante lei,
observadas, a respeito, as normas de direito
público.
II. Os critérios e valores para a remuneração de
serviços e os parâmetros de cobertura
assistencial serão estabelecidos pela direção
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS),
aprovados no Conselho Nacional de Saúde.
III. Aos proprietários, administradores e
dirigentes de entidades ou serviços
contratados é permitido exercer cargo de
chefia ou função de confiança no Sistema
Único de Saúde (SUS).
O número de afirmativas corretas corresponde a:
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três,
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As ações e serviços públicos de saúde e os
serviços
privados
contratados
ou
conveniados que integram o Sistema Único
de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo
com as diretrizes previstas na Constituição
Federal e devem ainda obedecer os princípios
apontados na Lei 8080/90.

De acordo com a Lei 8.142/90, é correto
afirmar que:

(A)

O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada
quatro anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(B) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
cinco anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(C) O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada cinco
anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(D) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
quatro anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21)

São considerados fatores que influenciam a
escolha do anestésico local para um paciente,
exceto:

QUESTÕES DE 21 A 30
24)

(A)

Tempo necessário de controle da dor.
(B) Impossibilidade de automutilação no período
pós-operatório.
(C) Necessidade de hemostasia.
(D) Necessidade potencial de controle da dor
após o tratamento.
22)

Uma criança de 6 anos compareceu à Clínica
de Odontopediatria acompanhada de sua
mãe. Queixou-se de uma dor que apareceu de
repente, não melhora e lateja, na região do
dente 74. Sendo assim, identifique o motivo
da queixa do paciente e o elemento dental
envolvido:

(A)

Hiperemia pulpar no primeiro molar inferior
direito.
(B) Necrose pulpar no primeiro molar superior
direito.
(C) Pulpite crônica ulcerativa no primeiro molar
inferior direito.
(D) Pulpite aguda irreversível no primeiro molar
inferior esquerdo.
23)

Anomalias
dentárias
podem
estar
relacionadas à forma, número, tamanho,
posição, função e/ou constituição dos dentes.
Sabendo disso, a qual anomalia se refere a
seguinte descrição: “ Único dente aumentado
ou unido (duplo) no qual a contagem dentária
é normal quando o dente anômalo é
considerado como um (Neville, 2009)”.

(A)

Taurodontia.
(B) Dens-in-dente.
(C) Fusão.
(D) Geminação.
CARGO: 106 – DENTISTA

Paciente de 2 anos, gênero feminino, sofreu
uma queda, e após 4 horas do ocorrido
compareceu ao consultório odontológico,
chorando muito e com sangramento visível
na região dos lábios e gengiva. Ao exame
clínico constatou-se fratura coronorradicular
complicada do elemento 51, ultrapassando
4mm do limite amelo-cementário, como
mostrado na imagem a seguir:

Fonte: Google imagens
Sendo assim, qual seria a conduta adequada para
o caso em questão?
(A) Tratamento cirúrgico, por meio da remoção
do tecido gengival que recobre o elemento
dentário e tracionamento ortodôntico do
dente 51 para reestabelecer o espaço
biológico.
(B) Biópsia incisional e contenção rígida.
(C) Exodontia
do
elemento
51
e
acompanhamento clínico-radiográfico.
(D) Aumento de coroa clínica, pulpotomia e
faceta indireta.
25)

O flúor é considerado um agente terapêutico
na prevenção da cárie dentária. Tem sido
utilizado na odontologia, principalmente
porque a cárie dentária ainda representa um
problema de saúde pública em vários países.
Sobre a fluorterapia, assinale a alternativa
incorreta:
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(A)

Vernizes fluoretados são produtos com alta
concentração de flúor, desenvolvidos com a
finalidade de prolongar o contato entre o
flúor e o esmalte dentário.
(B) Em regiões onde a água é fluoretada, é
essencial que a higiene bucal seja realizada
com dentifrício com pequena quantidade de
flúor, especialmente na primeira infância.
(C) Com o objetivo de evitar a ingestão de
quantidades significativas de flúor por
ocasião de sua utilização através de
moldeiras, deve-se colocar o paciente em
posição ereta e orientar para que o paciente
cuspa todo o produto após a aplicação.
(D) Na atenção individual em pacientes sem
atividade de cárie, o uso de bochecho
domiciliar diário (fluoreto de sódio 0,05%) é
sempre recomendado.
26)

A frenectomia do freio ou frênulo da língua
envolve a complexidade anatômica e
funcional da região, cujo desconhecimento
encoraja os cortes cegos da prega mucosa,
também em recém-nascidos. Sobre a
frenectomia lingual, só não é corretoafirmar
que:

27)

(A)

O OZE, antes da introdução do hidróxido de
cálcio na odontologia, foi o material de
escolha para o capeamento pulpar direto.
(B) O eugenol, biologicamente o mais ativo
ingrediente no OZE, é um derivado do fenol
e é tóxico quando colocado em contato direto
com o tecido.
(C) Uma das desvantagens do OZE é que ele não
promove um vedamento marginal justo e
assim, não impede a microinfiltração,
aumentando a hipersensibilidade.
(D) Sua superioridade como material restaurador
temporário é reforçada por suas propriedades
antimicrobianas.
28)

(A)

A anestesia pode ser local, finalizada no
soalho da boca e vértice da língua.
(B) Após a sutura não é recomendado solicitar ao
paciente para que movimente a língua, visto
que a sua liberação poderia causar
deiscências.
(C) A delimitação cirúrgica surge a partir da
transfixação de fio de sutura no ápice da
língua.
(D) Os cuidados com a ferida cirúrgica envolvem
a regularização das bordas da ferida e a
divulsão superficial submucosa.
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A característica mais importante de qualquer
material restaurador é a determinação de seu
efeito na polpa e de sua habilidade em formar
um selamento que impeça a infiltração por
bactérias e seus produtos na dentina e,
consequentemente, na polpa. Sobre o óxido
de zinco e eugenol (OZE), é correto afirmar,
exceto:

A manutenção de uma polpa saudável intacta
é preferível ao tratamento de canal radicular
ou a outros procedimentos endodônticos que
são complexos, dispendiosos e consomem
tempo. Sobre as opções terapêuticas para a
polpa vital, podemos afirmar, exceto:

(A)

A taxa de sucesso dos procedimentos não
invasivos é variável e depende do diagnóstico
adequado e julgamento clínico, mas
primeiramente, do estado da polpa annterior
ao procedimento.
(B) É preferível que em dentes em que a polpa é
exposta por lesões cariosas sejam tratados
pela terapia de capeamento pulpar direto.
(C) Na pulpotomia toda a dentina cariada e a
polpa ao nível da porção radicular são
removidas.
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(D)

Na técnica do capeamento pulpar direto, o
capeamento da polpa exposta é feito com
hidróxido de cálcio ou, preferencialmente,
com agregado trióxido mineral, coberto com
cimento de ionômero de vidro e seguido por
restauração permanente com bom selamento
marginal.

29)

Sobre a profilaxia antibiótica
Odontologia, é correto afirmar, exceto:

em

(A)

O regime deve ser de 1g de Amoxicilina 30 a
60 minutos antes da cirurgia, no caso de
adultos.
(B) No caso de procedimentos cirúrgicos em
pacientes portadores de válvula cardíaca
artificial a profilaxia antibiótica é indicada.
(C) A dose de Amoxicilina recomendada para
crianças é de 50mg/kg.
(D) Para os pacientes adultos alérgicos à
penicilina, a Clindamicina 600mg, 30 a 60
minutos antes do procedimento é uma opção.
30)

Um dente avulsionado é aquele que foi
totalmente deslocado para fora do alvéolo
dentário. Sobre as medidas de primeiros
socorros para dentes avulsionados, está
correto afirmar:

(A)

O dente deve ser lavado esfregando-o bem
com uma escova.
(B) O tempo de permanência extra-alveolar é um
fator crítico para o sucesso do reimplante.
(C) Não se deve realizar o reimplante imediato,
no local do acidente.
(D) Manter a raiz envolta em papel estéril é
considerada uma medida imprescindível até a
chegada do paciente ao consultório
odontológico.
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