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INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS: 
 

1. Prova sem consulta. 

2. Abra esse caderno de prova somente quando autorizado.  

3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 

cada e valor total de 100 (cem) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta. 

5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, 

usando caneta (tinta azul ou preta). 

6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões 

rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para 

o candidato.  

7. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 3 (três) 

horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas. 

8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros 

similares. 

9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta 

retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, após transcorrido 

o tempo mínimo de 1h, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso. 

10. Verifique se a prova é a corresponde a sua categoria e especialidade. 

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas e o caderno de 

provas, devidamente preenchidos, assinados e conferidos. 

                                                                                                           

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

NOME: _____________________________________________ 
 

LOCAL DE PROVA: _________________   SALA: __________ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Uma Galinha 

Clarice Lispector 

Era uma galinha de domingo. Ainda viva porque não passava de nove horas da 
manhã. 

Parecia calma. Desde sábado encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para 
ninguém, ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua 
intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se 
adivinharia nela um anseio.  

Foi pois uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto vôo, inchar o peito e, 
em dois ou três lances, alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou — 
o tempo da cozinheira dar um grito — e em breve estava no terraço do vizinho, de 
onde, em outro vôo desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou em adorno 
deslocado, hesitando ora num, ora noutro pé. A família foi chamada com urgência e 
consternada viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da 
dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu 
radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha: em pulos 
cautelosos alcançou o telhado onde esta, hesitante e trêmula, escolhia com 
urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado foi 
percorrido mais de um quarteirão da rua. Pouco afeita a uma luta mais selvagem 
pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem 
nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido. E por 
mais ínfima que fosse a presa o grito de conquista havia soado. 

Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às 
vezes, na fuga, pairava ofegante num beiral de telhado e enquanto o rapaz galgava 
outros com dificuldade tinha tempo de se refazer por um momento. E então parecia 
tão livre. 

Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia 
nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se 
poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo 
crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que morrendo 
uma surgiria no mesmo instante outra tão igual como se fora a mesma.  

Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. 
Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida carregada em triunfo por uma asa 
através das telhas e pousada no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, 
sacudiu-se um pouco, em cacarejos roucos e indecisos. Foi então que aconteceu. 
De pura afobação a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta. Talvez fosse 
prematuro. Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma 
velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou, respirando, abotoando e 
desabotoando os olhos. Seu coração, tão pequeno num prato, solevava e abaixava 
as penas, enchendo de tepidez aquilo que nunca passaria de um ovo. Só a menina 
estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal porém conseguiu desvencilhar-se do 
acontecimento, despregou-se do chão e saiu aos gritos: 

— Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo! ela quer o nosso 
bem! 



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA PMMG (QOS/2013) 

  CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.     3 

Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. 
Esquentando seu filho, esta não era nem suave nem arisca, nem alegre, nem triste, 
não era nada, era uma galinha. O que não sugeria nenhum sentimento especial. O 
pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, sem propriamente um pensamento 
qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai afinal decidiu-se 
com certa brusquidão: 

— Se você mandar matar esta galinha nunca mais comerei galinha na minha vida! 

— Eu também! jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros. 

Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a galinha passou a morar com a família. 
A menina, de volta do colégio, jogava a pasta longe sem interromper a corrida para 
a cozinha. O pai de vez em quando ainda se lembrava: "E dizer que a obriguei a 
correr naquele estado!" A galinha tornara-se a rainha da casa. Todos, menos ela, o 
sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas duas 
capacidades: a de apatia e a do sobressalto. 

Mas quando todos estavam quietos na casa e pareciam tê-la esquecido, enchia-se 
de uma pequena coragem, resquícios da grande fuga — e circulava pelo ladrilho, o 
corpo avançando atrás da cabeça, pausado como num campo, embora a pequena 
cabeça a traísse: mexendo-se rápida e vibrátil, com o velho susto de sua espécie já 
mecanizado. 

Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se 
recortara contra o ar à beira do telhado, prestes a anunciar. Nesses momentos 
enchia os pulmões com o ar impuro da cozinha e, se fosse dado às fêmeas cantar, 
ela não cantaria mas ficaria muito mais contente. Embora nem nesses instantes a 
expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Na fuga, no descanso, quando deu à 
luz ou bicando milho — era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada 
no começo dos séculos. 

Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos. 

Texto extraído do livro “Laços de Família”, Editora Rocco - Rio de Janeiro, 1998, pág. 30. Selecionado por Ítalo 
Moriconi, figura na publicação “Os Cem Melhores Contos Brasileiros do Século”. 

 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 
1ª QUESTÃO – De acordo com o texto é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   )  A cozinheira é quem narra a história. 
B. (   )  A galinha é quem narra a história. 
C. (   )  A menina é a narradora da história. 
D. (   )  O narrador da história é onisciente. 
 
 
2ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA quanto ao perfil psicológico da 
galinha antes do início do preparo do almoço: 
 
A. (   )  Calma e introvertida. 
B. (   )  Calma e extrovertida. 
C. (   )  Agitada e introvertida. 
D. (   )  Agitada e extrovertida. 
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3ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que corresponda ao sentido dado à 
palavra apatia, na passagem do texto relacionada ao comportamento da galinha 
quando ela passou a viver com a família: 
 
A. (   )  Faculdade de compreender emocionalmente um objeto. 
B. (   )  Estado caracterizado por indiferença, ausência de sentimentos, falta de 

atividade e de interesse. 
C. (   )  Capacidade de projetar a personalidade de alguém num objeto. 
D. (   )  Processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro. 
 
 
4ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA com relação ao que propiciou o 
desfecho da história da galinha: 
 
A. (   )  A coragem demonstrada pela galinha na tentativa de fuga. 
B. (   )  A capacidade de reprodução da galinha. 
C. (   )  O esquecimento da visão da galinha como um animal de estimação. 
D. (   )  A capacidade da galinha de sobressaltar. 
 

GRAMÁTICA 
 
5ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA com relação à formação de 
palavras por derivação parassintética: 
 

A. (   )  Absolutamente. 
B. (   )  Incapaz. 
C. (   )  Combater. 
D. (   )  Emudecer. 
 
 
6ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA cujo pronome exerce a função 
sintática de objeto direto: 
 
A. (   )  Eu não quis ir à escola. 
B. (   )  Espero-o na faculdade. 
C. (   )  Trouxe o livro para mim. 
D. (   )  Ela só pensa em si. 
 
 
7ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA cuja concordância nominal se 
encontra de acordo com a norma gramatical: 
 
A. (   )  Os alunos ficaram alerta porque a porta da sala estava meio aberta. 
B. (   )  Os alunos ficaram alertas porque a porta da sala estava meio aberta. 
C. (   )  Os alunos ficaram alerta porque a porta da sala estava meia aberta. 
D. (   )  Os alunos ficaram alertas porque a porta da sala estava meia aberta. 
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8ª QUESTÃO – Nos períodos compostos por subordinação, marque a alternativa 
CORRETA cujo termo em destaque apresenta uma oração que exerce a função de 
objeto indireto: 
 
 
A. (   )  Veja que horas são. 
B. (   )  Pressentimos que o verão chegou. 
C. (   )  Duvidei de que a cidade precisasse de obras. 
D. (   )  Minha vontade era que todos comparecessem. 
 
 
9ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que se relaciona ao emprego 
adequado da estrutura contendo o verbo bater com o sentido apresentado entre 
parênteses: 
 
 
A. (   )  O carteiro bateu a porta da empresa e foi o gerente quem atendeu (ato de 

chamar / bater junto à porta para que atendam). 
B. (   )  O carteiro bateu à porta da empresa e foi o gerente quem atendeu (ato de 

chamar / bater junto à porta para que atendam). 
C. (   )  O funcionário após discutir com o chefe bateu à porta da sala e saiu em 

direção ao refeitório (ato de fúria / fechar a porta com força). 
D. (   )  O funcionário após discutir com o chefe bateu na porta da sala e saiu em 

direção ao refeitório (ato de fúria / fechar a porta com força). 
 
 

DIREITOS HUMANOS 
 
 

10ª QUESTÃO – De acordo com os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
existentes na Constituição da República Federativa do Brasil, é CORRETO afirmar 
que: 
 
 
A. (   ) Em hipótese alguma, alguém pode ser privado de direitos por motivo de 

crença religiosa. 
B. (   ) É livre a manifestação de pensamento, sendo permitido o anonimato. 
C. (   ) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 

paramilitar. 
D. (   ) É livre a expressão da atividade artística, observados, no entanto, a censura 

e a licença. 
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11ª QUESTÃO – Sobre o tema “discriminação contra pessoa em razão de sua 
orientação sexual”, conforme regulamentado pelo Decreto Estadual nº 43.683/2003, 
marque “V” para as assertivas verdadeiras e “F” para as assertivas falsas. Em 
seguida, marque a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para 
baixo. 
 
 
 
(   ) A coibição de manifestação de afeto em estabelecimento aberto ao público, 

inclusive o de propriedade de ente privado, constitui atentado contra os direitos 
da pessoa, desde que comprovadamente praticado em razão da orientação 
sexual da vítima. 

(   ) A interdição do estabelecimento por prazo determinado é uma das penalidades 
previstas à pessoa jurídica de direito privado que praticar qualquer dos atos de 
discriminação previsto na legislação. 

(   ) Para uma mesma infração, não pode ser aplicada à pessoa jurídica de direito 
privado mais de uma sanção dentre as previstas na legislação. 

(   ) Quando a infração cometida por pessoa jurídica de direito privado estiver 
associada a preconceito por condição econômica caberá tanto a aplicação da 
pena de advertência quanto da de multa. 

 
 
A. (   ) F, F, V, V. 
B. (   ) F, V, F, V. 
C. (   ) V, V, F, F. 
D. (   ) V, F, V, F. 
 
 
12ª QUESTÃO – De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH), proclamada por Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, é 
CORRETO afirmar que: 
 
 
A. (   ) Ficou estipulado que a lei protegerá qualquer forma de intromissão na vida 

privada das pessoas. 
B. (   ) Todos os seres humanos podem invocar os direitos proclamados na DUDH, 

com exceção das distinções fundadas no estatuto político do país da 
naturalidade da pessoa. 

C. (   ) Em países sujeitos a alguma limitação de soberania, podem ocorrer 
distinções entre as pessoas de acordo com o estatuto jurídico do respectivo 
país. 

D. (   ) Uma das finalidades de se proclamar a DUDH é a de que todos os 
indivíduos se esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o 
respeito desses direitos e liberdades. 
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13ª QUESTÃO – Durante uma palestra sobre os preceitos existentes na 
Constituição da República Federativa do Brasil acerca da família, criança, 
adolescente, jovem e idoso, foram feitas as seguintes afirmativas: 
 
 
I. É função da família, Estado e sociedade o amparo às pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade. 
II. Os pais têm o dever de educar, criar e assistir os filhos menores. 
III. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, 

admitida a participação de entidades não governamentais. 
IV. É dever da família, da sociedade e do Estado colocar o jovem a salvo de toda 

forma de discriminação. 
 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   ) I e III, apenas. 
B. (   ) I, II e IV, apenas. 
C. (   ) II e IV, apenas. 
D. (   ) Todas estão corretas. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

14ª QUESTÃO – A imunização contra agentes de diversas doenças infecciosas é 
recomendada para toda a equipe odontológica. De acordo com a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, a equipe deve atentar para as características da região onde 
exerce suas atividades laborais e a população atendida, pois diferentes vacinas 
podem ser indicadas. A vacina contra o agente da Hepatite B é de recomendação 
em todas as regiões do Brasil. Assinale abaixo como deve ser administrada esta 
vacina e como é realizada a comprovação de sua efetividade/soroconversão. 
 
 
A. (   ) Deve ser feita em quatro doses, em períodos de zero, um, quatro e seis 

meses de intervalo; quatro meses após o esquema vacinal completo, 
recomenda-se a realização de testes sorológicos para verificar a 
soroconversão. 

B. (   ) Deve ser feita em quatro doses, em períodos de zero, um, quatro e seis 
meses de intervalo; seis meses após o esquema vacinal completo, é 
recomendada a realização de testes sorológicos para verificar a 
soroconversão. 

C. (   ) Deve ser feita em três doses, em períodos de zero, um e seis meses de 
intervalo; dois meses após o esquema vacinal completo, recomenda-se a 
realização de testes sorológicos para verificar a soroconversão. 

D. (   ) Deve ser feita em três doses, em períodos de zero, um e seis meses de 
intervalo; seis meses após o esquema vacinal completo, é recomendada a 
realização de testes sorológicos para verificar a soroconversão. 
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15ª QUESTÃO – Os estabelecimentos de assistência à saúde da Odontologia 
devem possuir e utilizar de forma rotineira diversos equipamentos de proteção 
individual. Marque nas assertivas abaixo, “V” para as verdadeiras e “F” para as 
falsas. Em seguida, marque a alternativa que contém a sequência de respostas 
CORRETA, na ordem de cima para baixo. 
 
(   ) Luvas de procedimento, para o atendimento clínico, devem ser descartadas a 

cada paciente. 
(   ) Alguns objetos fora do campo de trabalho podem ser manuseados com as 

luvas de procedimento. 
(   ) O avental para proteção deve ser comprido, de mangas longas e somente de 

tecido claro, em algodão. 
(   ) As máscaras descartáveis devem possuir dupla camada, com filtração mínima 

de 95% para partículas de 1 a 5 µm. 
(   ) Estão indicadas luvas grossas de borracha e cano longo para a limpeza dos 

artigos e ambiente. 
 
A. (   ) V, F, F, F, V. 
B. (   ) V, V, V, F, V. 
C. (   ) V, F, V, F, V. 
D. (   ) V, V, F, F, V. 

 
16ª QUESTÃO – Em relação aos tecidos gengivais, é CORRETO afirmar que: 
 
A.(   ) A largura da gengiva ceratinizada é determinada pela subtração da 

profundidade do sulco ou bolsa da largura total da gengiva inserida. 
B.(   ) A largura da gengiva inserida corresponde à distância entre a junção 

mucogengival e a projeção na superfície externa da base do sulco gengival 
ou bolsa periodontal. 

C.(   ) Quando a margem gengival se encontra apicalmente à união amelo-
cementária podemos afirmar que a profundidade de sondagem será sempre 
maior que a perda de inserção. 

D.(   ) Profundidade de sondagem é a distância que vai da linha amelo-cementária 
até a base do sulco ou bolsa. 

 
17ª QUESTÃO – As curetas de Gracey são representativas das curetas áreas-
específicas. Desta forma relacione a numeração da cureta de acordo com as áreas 
e dentes correspondentes, e em seguida marque a alternativa que contém a 
sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo. 
 
1. Gracey nº 1-2/3-4 (   ) Distal de dentes posteriores. 
2. Gracey nº 5-6 (   ) Dentes anteriores. 
3. Gracey nº 7-8/9-10 (   ) Mesial de dentes posteriores. 
4. Gracey nº 11-12 (   ) Dentes anteriores e pré molares. 
5. Gracey nº 13-14 (   ) Dentes posteriores vestibular e lingual. 
 
A.(   ) 5, 1, 4, 2, 3. 
B.(   ) 5, 1, 2, 3, 4. 
C.(   ) 4, 2, 5, 1, 3. 
D.(   ) 4, 1, 5, 2, 3. 
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18ª QUESTÃO – Em relação aos anestésicos locais, é CORRETO afirmar que: 
 
 
A.(   ) O bloqueio completo da condução das fibras nervosas exige uma 

concentração adequada e independe do volume a ser aplicado. 
B.(   ) A taxa em que o anestésico é removido tem efeito sobre a duração do 

bloqueio neural e é influenciada pelo aumento da ligação proteica, mas 
independe da vascularidade do ponto de infiltração e da presença ou não de 
uma substância vasoativa. 

C.(   ) Quanto maior a concentração inicial do anestésico local, mais rápida é a 
difusão de suas moléculas e mais rápido o início de ação. 

D.(   ) Os únicos fatores que ficam sob controle do operador em relação ao tempo 
de indução da droga são a constante de indução do anestésico e as 
barreiras anatômicas à difusão no nervo. 

 
 
19ª QUESTÃO – Em relação à seleção do anestésico local, é CORRETO afirmar 
que: 
 
 
A.(   ) Reações alérgicas ao grupo amida são bastante comuns e esta talvez seja a 

maior desvantagem deste grupo em relação ao grupo éster. 
B.(   ) A propriedade vasodilatadora potente da mepivacaína fornece uma duração 

mais longa da anestesia do que a maioria dos outros anestésicos locais 
quando a droga é administrada sem vaso constritor. 

C.(   ) A bupivacaína por seu potente efeito anestésico se torna bastante indicada 
em crianças e pacientes com deficiência física ou mental. 

D.(   ) Dentre os fatores que influenciam a escolha do anestésico local podemos 
citar a necessidade de controle da dor após o tratamento. 

 
 
20ª QUESTÃO – Em relação ao Granuloma Periapical, é CORRETO afirmar que: 
 
 
A.(   ) O Granuloma Periapical é assim denominado por se tratar de uma 

inflamação granulomatosa verdadeira demonstrada microscopicamente. 
B.(   ) Pode originar-se após a estabilização de um abscesso periapical, mas não é 

uma lesão necessariamente estática, além da possibilidade da formação de 
cistos periapicais pode haver também o reaparecimento de inflamação 
aguda secundária, conhecida como abscesso fênix. 

C.(   ) Nos estágios iniciais da infecção, há predominância de linfócitos e 
alterações radiográficas bastante evidentes, posteriormente ocorre a ação 
dos neutrófilos e osteoclastos responsáveis pela reabsorção óssea 
circundante. 

D.(   ) A grande maioria das lesões apresenta sintomatologia dolorosa e os dentes 
envolvidos apresentam caracteristicamente mobilidade e dor à percussão. 
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21ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Na Terapia Periodontal de 
Suporte (TPS), com o propósito de estabelecer o risco do paciente em relação à 
recorrência da periodontite, o chamado diagrama funcional foi proposto e inclui os 
seguintes aspectos: 
 
 
A.(   ) Percentual de sangramento à sondagem, perda de dentes e fatores 

ambientais como, por exemplo, o fumo. 
B.(   ) Percentual de sangramento à sondagem, mobilidade dentária e trauma 

oclusal. 
C.(   ) Percentual de supuração, perda de dentes, condições sistêmicas e 

genéticas. 
D.(   ) Prevalência de bolsas residuais maiores que 4mm, mobilidade dentária e 

lesões de furca. 
 
 
22ª QUESTÃO – Em relação às características da Periodontite Crônica, marque nas 
assertivas abaixo, “V” para as verdadeiras e “F” para as falsas. Em seguida, marque 
a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima 
para baixo. 
 
 
(   ) A Periodontite Crônica apresenta maior prevalência em adultos, mas pode 

ocorrer em crianças. 
(   ) A quantidade de destruição dos tecidos periodontais não está relacionada à 

higiene oral e aos níveis de placa locais. 
(   ) É classificada como localizada, quando menos de 10% dos sítios são 

afetados e como generalizada quando ultrapassa este limite. 
(   ) A presença de cálculo subgengival não é um fator frequente nos sítios 

doentes. 
(   ) O biofilme subgengival abriga uma variedade de espécies bacteriana e sua 

composição pode variar entre indivíduos e sítios. 
 
 
A.(   ) V, F, F, F, V. 
B.(   ) V, F, V, F, F. 
C.(   ) F, V, V, V, F. 
D.(   ) F, V, F, V, V. 
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23ª QUESTÃO – Em relação às características clínicas e radiográficas de fraturas 
radiculares, perfurações radiculares, lesões de origem endodôntica e doenças 
periodontais, marque a alternativa CORRETA: 
 
 
A.(   ) Quanto mais próxima estiver a perfuração radicular do sulco gengival, 

especialmente dentro do terço coronário da raiz ou na região da furca, 
menor a probabilidade da migração apical do epitélio gengival iniciando uma 
lesão periodontal. 

B.(   ) A raiz fraturada pode imitar um perfil radiográfico de trauma oclusal, com 
perda generalizada da lâmina dura, padrão trabecular alterado e uma 
diminuição do espaço do ligamento periodontal. 

C.(   ) As inter-relações entre as doenças pulpar e periodontal ocorrem 
primariamente devido às íntimas conexões anatômicas e vasculares entre a 
polpa e o periodonto, sendo que não podem ser demonstradas utilizando-se 
critérios radiográficos, histológicos e clínicos. 

D.(   ) Em dentes multirradiculares, uma fístula proveniente de lesão endodôntica 
pode drenar pela área da furca, e se assemelhar a um defeito de furca 
transverso Grau III, decorrente do acometimento periodontal. 

 
 
24ª QUESTÃO – Em relação aos métodos de prevenção das complicações 
cirúrgicas, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, marque 
a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para 
baixo. 
 
 
1. Lesão de tecidos moles (   ) Utilizar de suturas sem tensão e fechar 

a incisão sobre osso sadio. 
2. Fratura do processo alveolar (   ) Usar técnica aberta com seção 

radicular e evitar pressão apical. 
3. Lesões à articulação temporo-

mandibular 
(   ) Apoiar a mandíbula do paciente e não 

abrir a boca do paciente 
excessivamente. 

4. Comunicação oro-antral (   ) Não utilizar de força excessiva e para 
isto se necessário utilizar da técnica 
cirúrgica aberta. 

5. Hemorragias (   ) Atenção aos tecidos adjacentes e 
fazer um retalho de tamanho 
adequado. 

6. Deiscência (   ) Obtenção de uma boa hemostasia. 
 

7. 
 

Alveolite 
(   ) Após o procedimento cirúrgico, a ferida 

deve ser cuidadosamente limpa e 
irrigada com soro fisiológico. 

 
A.(   ) 4, 3, 2, 1, 5, 7, 6 
B.(   ) 6, 4, 3, 2, 1, 5, 7 
C.(   ) 5, 4, 2, 3, 7, 1, 6 
D.(   ) 3, 2, 7, 4, 1, 6, 5 
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25ª QUESTÃO – Em relação ao uso de fluoretos, marque a alternativa CORRETA: 
 
 
A. (   )  A fluoretação das águas de abastecimento público não é elemento essencial 

da estratégia de promoção da saúde, eixo norteador da Política Nacional de 
Saúde Bucal. 

B. (   )  O objetivo final dos meios de utilização de flúor é a rápida passagem do íon 
flúor na cavidade bucal, para interferir no desenvolvimento da cárie dentária. 

C. (   )  Nas condições brasileiras, a fluoretação das águas deve ser considerada 
um direito de cidadania, pois, mesmo apresentando características 
socioeconômicas semelhantes e sendo expostas a outras fontes de flúor 
(como dentifrícios, por exemplo), populações privadas do benefício da 
fluoretação das águas apresentaram um valor cerca de 34,3% maior para o 
índice CPOD. 

D. (   )  A múltipla exposição aos fluoretos não implica maior risco de 
desenvolvimento da fluorose dentária, em diferentes graus, e, portanto, não 
requer a adoção de práticas de uso seguro, consciente e parcimonioso. 

 
 
26ª QUESTÃO – Angina de Ludwig é uma forma de celulite caracterizada por uma 
tumefação no assoalho da boca, língua e região submandibular resultando na 
elevação, tumefação e protrusão da língua. Em relação ao tratamento de imediato 
da Angina de Ludwig, marque a alternativa INCORRETA: 
 
 
A. (   )  Exodontia dos elementos dentários envolvidos. 
B. (   )  Manutenção das vias aéreas. 
C. (   )  Antibioticoterapia. 
D. (   )  Drenagem cirúrgica. 
 
 
27ª QUESTÃO – Em relação aos dentifrícios fluoretados, é CORRETO afirmar que: 
 
 
A. (   )  Estudos periódicos têm mostrado que a concentração de flúor solúvel na 

maioria dos dentifrícios vendidos no Brasil não está de acordo com o ideal 
em termos de prevenção. 

B. (   )  A maioria dos dentifrícios brasileiros é formulado com fluoreto de sódio 
(NaF) e a eficácia anticárie dessa formulação tem sido demonstrada. 

C. (   )  A utilização de dentifrício fluoretado tem sido considerada responsável pela 
diminuição nos índices de cárie observados hoje em todo mundo, exceto em 
países ou regiões que não possuem água fluoretada. 

D. (   )  Para dentifrícios que utilizam fluoreto de sódio, o agente abrasivo deve ser 
compatível, como a sílica, por exemplo, a qual não reage quimicamente com 
o flúor. 
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28ª QUESTÃO – O correto entendimento do conceito da Atenção Primária ou 
Atenção Básica pode ser possível a partir do conhecimento de seus princípios 
ordenadores: o primeiro contato, a longitudinalidade, a integralidade ou abrangência 
e a coordenação. A respeito desses princípios ordenadores, enumere a segunda 
coluna de acordo com a primeira e, a seguir, marque a alternativa CORRETA, na 
ordem de cima para baixo. 
 
 
1. Primeiro Contato. (   ) Relaciona-se à capacidade do serviço em garantir a 

continuidade da atenção, o seguimento do usuário 
no sistema ou a garantia da referência a outros 
níveis de atenção quando necessário. 

2. Longitudinalidade. (   ) Implica a acessibilidade e o uso de serviços para 
cada novo problema para os quais se procura 
atenção à saúde. É a acessibilidade considerando a 
estrutura disponível, no sentido da existência de 
barreiras. A proximidade dos serviços da residência 
dos usuários, preconizada pela Estratégia Saúde da 
Família é uma tentativa de facilitar esse primeiro 
contato. 

3. Integralidade ou 
Abrangência. 

(   ) Aporte regular de cuidados pela equipe de saúde. 
Consiste, ao longo do tempo, num ambiente de 
relação mútua e humanizada entre a equipe de 
saúde, indivíduos e família. Poderia ser traduzida 
como o vínculo, a “relação mútua” entre o usuário e 
o profissional de saúde, e a continuidade enquanto 
oferta regular dos serviços. 

4. Coordenação. (   ) Diz respeito às ações programadas para aquele 
serviço e qual a sua adequação às necessidades da 
população. Sua resposta a essas demandas 
enquanto capacidade resolutiva. Nesse sentido, 
deve ficar claro que as equipes de saúde devem 
encontrar o equilíbrio entre a resolutividade clínica 
individual e as ações coletivas de caráter preventivo 
e promocional. 

 
 
A. (   )  4, 1, 3, 2. 
B. (   )  4, 1, 2, 3. 
C. (   )  3, 4, 2, 1. 
D. (   )  2, 1, 3, 4. 
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29ª QUESTÃO – Quanto ao diagnóstico diferencial entre as formas mais leves de 
fluorose dentária e opacidades de esmalte não fluoróticas, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (   )  Na fluorose dentária, as manchas são geralmente centralizadas em 

superfície lisa e de extensão limitada. Enquanto que nas opacidades não 
fluoróticas do esmalte geralmente todas as superfícies do dente são 
afetadas ou perto das pontas das cúspides e bordas incisais. 

B. (   )  As opacidades não fluoróticas do esmalte são difusas sobre a superfície do 
dente e com intensidade variada. Ao passo que lesões de fluorose são 
claramente diferenciadas do esmalte adjacente normal. 

C. (   )  Na fluorose dentária os dentes afetados são sempre homólogos. Os dentes 
cuja erupção ocorre primeiro (incisivos e primeiros molares) são menos 
afetados, enquanto os pré-molares, segundos e terceiros molares são os 
mais gravemente afetados. Já as opacidades do esmalte não fluoróticas são 
mais comuns nas superfícies vestibulares de um único dente ou, 
eventualmente, dos dentes homólogos. Sendo que, qualquer dente pode ser 
afetado, mas principalmente os incisivos. 

D. (   )  A opacidade não fluorótica do esmalte se apresenta em linhas brancas 
opacas ou nuvens, até aparência calcária e pode apresentar descoloração 
castanha na parte mesioincisal dos incisivos superiores centrais após a 
erupção (grau leve). As lesões de fluorose são brancas opacas ou amarelo-
creme até vermelho-escuro-alaranjadas na época da erupção. 

 
30ª QUESTÃO – Em relação às condições crônicas marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (   ) Atualmente, as condições crônicas são responsáveis por cerca de 20% do 

ônus decorrente de doenças no mundo. 
B. (   ) Os sistemas de saúde possuem, em todo o mundo, um plano eficiente de 

gerenciamento das condições crônicas. 
C. (   ) A atenção terciária deve ser reforçada para melhor prevenir e gerenciar as 

condições crônicas. 
D. (   ) A maioria das condições crônicas é evitável e muitas de suas complicações 

podem ser prevenidas. 
 
31ª QUESTÃO – Em relação ao preparo Classe II para restauração de amálgama, é 
INCORRETO afirmar que: 
 
A. (   )  A função primordial do recortador de margem gengival é regularizar esta 

parede, removendo espículas remanescentes do preparo com brocas. Para 
isso, o corte do esmalte deve ser perpendicular à orientação dos prismas. 

B. (   )  Caso não se faça a curva reversa de Hollemback, a espessura do 
amálgama será insuficiente e poderá ocorrer fratura do material na margem. 

C. (   )  Durante o preparo da caixa proximal, deve-se realizar a curva reversa de 
Hollemback, principalmente na parede Vestibular da caixa proximal, para 
garantir um ângulo de aproximadamente 90º entre o amálgama e a 
superfície externa do dente. 

D. (   )  O preparo é realizado com brocas cone invertido com extremo arredondado, 
e finalizado com instrumentos cortantes manuais. 
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32ª QUESTÃO – A documentação odontológica referente ao atendimento do 
paciente é um instrumento de garantia da qualidade do tratamento e deve basear-se 
em normas legais e éticas. Marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (   )  O prontuário odontológico está sujeito a implicações legais e deve ser 

corretamente preenchido e arquivado. A posse e a guarda do mesmo são do 
profissional, devendo ser arquivado, por no mínimo, dez anos após o último 
atendimento. 

B. (   )  As receitas devem ser apenas manuscritas, por extenso, em língua 
portuguesa e legíveis, contendo: identificação do profissional prescritor, com 
o número da inscrição profissional junto ao CRO, endereço completo e 
telefone do consultório ou instituição a que pertence; identificação do 
paciente, com nome completo e endereço; prescrição (uso interno ou 
externo, fórmula ou nome do princípio ativo do medicamento, dosagem, 
quantidade, posologia ou modo de usar) e assinatura e carimbo do 
profissional prescritor. 

C. (   )  O atestado firmado sem a necessidade por qualquer profissional da área da 
saúde constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro. Para os 
profissionais da área odontológica, além do disposto no Código Penal, o 
Código de Ética Odontológica, define como infração ética: fornecer atestado 
que não corresponda à veracidade dos fatos codificados (CID) ou dos que 
não tenha participado. 

D. (   )  O atestado odontológico deve ser redigido em papel timbrado ou receituário, 
contendo a identificação do paciente, do profissional, com sua assinatura, o 
número do seu registro profissional junto ao CRO e carimbo. Deve, ainda, 
trazer a data e o horário do atendimento, sendo que o Código Internacional 
da Doença (CID) e o período de repouso ou de afastamento das atividades 
rotineiras que o paciente necessita não são obrigatórios. 

 
 
33ª QUESTÃO – Com relação à etiologia do câncer oral, considere as assertivas 
abaixo e, a seguir, marque a alternativa CORRETA. 
 
 
I. A hereditariedade desempenha um papel etiológico importante no carcinoma 

oral. 
II. Não há um agente ou fator causador (carcinógeno) isolado, claramente 

definido, mas tanto fatores extrínsecos quanto intrínsecos podem estar em 
atividade. 

III. Os fatores intrínsecos incluem o fumo, álcool, sífilis e luz solar. 
IV. Os fatores intrínsecos incluem os estados sistêmicos como a desnutrição geral 

ou anemia por deficiência de ferro. 
 
A. (   ) Todas as assertivas são corretas. 
B. (   ) Apenas uma assertiva é incorreta. 
C. (   ) Apenas duas assertivas são corretas. 
D. (   ) Todas as assertivas são incorretas. 
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34ª QUESTÃO – Quanto às doenças da polpa dental e suas complicações marque 
nas assertivas abaixo, “V” para as verdadeiras e “F” para as falsas. Em seguida, 
marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de 
cima para baixo. 
 
 
(   ) Embora as bactérias e, mais recentemente, as arqueias e os vírus tenham 

sido encontrados em associação às infecções endodonticas, as leveduras 
são os principais micro-organismos envolvidos na patogênese da periodontite 
apical. 

(   ) Nos estágios avançados do processo infeccioso endodôntico, podem ser 
observadas organizações bacterianas similares a biofilmes aderidas às 
paredes dos canais. Portanto, existe uma tendência atual para incluir a 
periodontite apical na lista das doenças orais induzidas por biofilmes. 

(   ) O processo de doença da polpa dentária frequentemente envolve mudanças 
inflamatórias, sendo que cáries, procedimentos restauradores e lesões 
traumáticas são as causas mais comuns da doença. 

(   ) O objetivo principal do tratamento endodôntico é prevenir o desenvolvimento 
de periodontite apical ou, em casos nos quais a doença já estiver presente, 
criar condições adequadas para a regeneração do tecido perirradicular. 

 
 
A. (   )  F, V, V, F. 
B. (   )  F, V, F, V. 
C. (   )  F, F, V, F. 
D. (   )  F, V, V, V. 
 
 
35ª QUESTÃO – Considerando as assertivas sobre o conteúdo que as ações 
educativas coletivas em saúde bucal deve abordar, marque a alternativa CORRETA. 
 
 
I. As principais doenças bucais, como se manifestam, como se previnem e a 

importância do autocuidado, da higiene bucal, da escovação com dentifrício 
fluoretado e o uso do fio dental. 

II. Os cuidados a serem tomados para evitar a fluorose e orientações gerais 
sobre dieta. 

III. A orientação para autoexame da boca e os cuidados imediatos após 
traumatismo dentário. 

IV. A prevenção à exposição ao sol sem proteção e a prevenção ao uso de álcool 
e fumo. 

 
 
A. (   )  Todas as assertivas são corretas. 
B. (   )  Todas as assertivas são incorretas. 
C. (   )  São corretas apenas as assertivas I, II e III. 
D. (   )  É correta apenas a assertiva I. 
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36ª QUESTÃO – A realização de adequado isolamento do campo operatório é 
essencial para favorecer a obtenção de melhores resultados durante as etapas de 
preparo cavitário e principalmente de confecção da restauração. Sobre essa frase, 
marque nas assertivas abaixo, “V” para as verdadeiras e “F” para as falsas. Em 
seguida, marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na 
ordem de cima para baixo. 
 
 
(   ) Três fatores estão diretamente envolvidos na realização do isolamento do 

campo operatório: controle da umidade, acesso ao campo operatório e 
presença de acidentes. 

(   ) No isolamento relativo os rolos de algodão devem ser colocados no sulco 
vestibular superior próximo ao ducto da glândula parótida fazendo uma torção 
axial para mucosa jugal e para baixo. No sulco vestibular inferior, o rolo de 
algodão deve ser colocado fazendo-se uma torção no sentido da mucosa 
jugal para cima. 

(   ) A borracha mais espessa é mais indicada e deve ser selecionada quando os 
contatos interproximais forem muito justos, pois facilita a passagem e sua 
colocação. 

(   ) O grampo 212 pode ter a posição das garras modificadas para permitir maior 
retração gengival e ser recortado para propiciar seu uso em dois dentes 
contíguos. 

 
A. (   ) V, F, F, F. 
B. (   ) F, F, V, V. 
C. (   ) V, F, V, V.  
D. (   ) V, V, F, V. 
 
 
37ª QUESTÃO – Em relação às lesões cariosas, é CORRETO afirmar que: 
 
 
A. (   ) O tratamento restaurador melhora o padrão de saúde do indivíduo mesmo 

se ele não estiver inserido em um programa de prevenção à cárie e à 
doença periodontal. 

B. (   ) As lesões ativas em esmalte e em dentina poderão ser paralisadas quando 
o fator etiológico for removido. Para isso, constitui-se de grande importância 
o controle da placa, a dieta e a presença de flúor, principalmente visando à 
manutenção do pH da placa bacteriana acima de um nível crítico de 4,5 ou 
5,5, considerando ou não a presença de flúor na cavidade oral. 

C. (   ) A progressão das lesões cariosas proximais é um processo rápido e um 
pequeno número de lesões permanecem inalteradas durante longos 
períodos de tempo. 

D. (   ) O padrão da cárie dental é semelhante de dente para dente e de superfície 
para superfície. 
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38ª QUESTÃO – Em relação às lesões cervicais não cariosas e seu diagnóstico, é 
CORRETO afirmar que: 
 
 
A. (   ) A abrasão é a perda patológica, crônica, localizada e indolor de estrutura 

dentária pela dissolução por ácidos não bacterianos provenientes de 
alimentos, bebidas, medicamentos e, ainda, por ácidos provenientes do 
próprio organismo, como o ácido clorídrico. Esse processo pode ser 
agravado pela xerostomia e perimólise. 

B. (   ) A erosão tem sua etiologia por trauma oclusal, e tem por suas 
caracterísitcas, ser profunda, em forma de cunha e margens bem definidas. 

C. (   ) A abrasão é caracterizada por uma superfície lisa, polida, rasa com contorno 
regular e localização vestibular. Ocorre principalmente quando existe uma 
exposição radicular ou história de raspagem e curetagem e uma escovação 
exagerada no sentido horizontal associada à escova dura e dentifrícios 
abrasivos. 

D. (   ) A abfração é causada por agentes químicos, sendo suas características: 
apresentar-se rasa, com aspecto arredondado, e sem borda definida. 

 
 
 
39ª QUESTÃO – Em relação aos princípios em Cirurgia Oral, é CORRETO afirmar 
que:  
 
 
A. (   )  O desenho dos retalhos deve ter lados que corram paralelamente um ao 

outro, ou preferencialmente, que divirjam para a base do retalho. 
B. (   )  Incisões curtas e leves são mais adequadas que as incisões longas e 

contínuas. 
C. (   )  O ângulo de entrada da lâmina não deve ser perpendicular, pois os cortes 

oblíquos facilitam o fechamento correto da ferida e adequado suprimento 
sanguíneo das bordas. 

D. (   )  Mesmo se necessário, prefere-se criar um retalho com uma incisão curta, 
pois as incisões longas cicatrizam muito mais lentamente. 
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40ª QUESTÃO – Segundo ANDREASEN, J.O.; ANDREASEN, F.M. (2001), todos os 
dentes traumatizados devem ser examinados radiograficamente. Sobre essa frase, 
marque nas assertivas abaixo, “V” para as verdadeiras e “F” para as falsas. Em 
seguida, marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na 
ordem de cima para baixo. 
 
 
(   ) Este exame serve a dois propósitos: (1) revela o estágio de formação 

radicular e (2) revela os traumatismos que afetam a porção radicular dos 
dentes e as estruturas periodontais. 

(   ) A demonstração radiográfica do deslocamento de dentes permanentes 
normalmente requer o uso de mais de uma exposição em diferentes 
angulações. O método ideal é o uso de 3 angulações diferentes para cada 
dente traumatizado, usando uma técnica de projeção padronizada. 

(   ) As fraturas ósseas geralmente são discerníveis em radiografias intra-orais a 
menos que a fratura esteja restrita à tábua óssea vestibular ou lingual. Se há 
suspeita de fraturas dos maxilares, sempre devem ser feitas radiografias 
extra-orais. 

(   ) Fragmentos dentais deslocados no interior de uma laceração labial podem 
ser constatados radiograficamente pelo uso de uma película comum 
colocada entre as arcadas dentárias e os lábios. Um curto período de 
exposição ou o uso de uma baixa quilovoltagem são defendidos para essas 
exposições. 

 
A. (   )  V, V, V, F. 
B. (   )  V, V, V, V. 
C. (   )  F, V, V, F. 
D. (   )  V, F, V, V. 
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--------------------------------------------------corte aqui-------------------------------------------------- 

 

GABARITO DO CANDIDATO 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 


