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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 
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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! 
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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 – Teratologia é o estudo do desenvolvimento pré-natal anormal. 
Teratógenos são agentes que podem causar defeitos na criança quando presentes 
no ambiente embrionário-fetal. Diante desta afirmativa marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
 
A. (   )   Na síndrome alcoólica fetal, as anomalias físicas nas crianças afetadas são 

bem específicas e os sinais faciais são os menos favoráveis para o 
diagnóstico. 

B. (   ) Uma das consequências do abuso do tabaco durante a gravidez é a 
síndrome da morte súbita infantil, que é caracterizada pela morte abrupta e 
repentina de um bebê e permanece sem explicação mesmo após a 
investigação e necropsia completa. 

C. (   ) No geral, as drogas ilícitas não provocam síndromes teratogênicas clássicas 
ou efeitos dismórficos usuais, mas são capazes de causar alterações 
comportamentais como hiperatividade, atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor e no desenvolvimento da linguagem. 

D. (   ) A Síndrome de Abstinência Neonatal (SAN) pode acometer o recém-nascido 
de mães usuárias de sedativos e hipnóticos. 
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17ª QUESTÃO – Considerando que a halitose é muito comum nos pacientes com 
necessidades especiais, 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 halitose ocorre pela eliminação de derivados voláteis de mau odor. A 

presença de uma ou mais moléculas de mau odor no ar respirado pelos 
pulmões são denominados odorivetores. 

(   ) Anticoagulantes podem causar hemorragias espontâneas esporádicas na 
cavidade bucal e o mau hálito se dá pela composição pelos microcoágulos. 

(   ) Algumas hemopatias responsáveis por odores desagradáveis são: as 
anemias hemolíticas, anemias por perda de sangue, síndrome de Plumer 
Vinsonn, anemia perniciosa, com exceção da anemia aplásica. 

(   ) O achado bucal mais comum na esclerose sistêmica é o afrouxamento e o 
espessamento dos lábios dificultando a abertura da boca, prejudicando a 
higiene bucal. 

 
 
A. (   ) V, F, V, F. 
B. (   ) F, V, F, V. 
C. (   ) V, F, F, V. 
D. (   )   V, V, F, F. 
 
 
 
18ª QUESTÃO – Acerca das alterações gástricas segundo Varellis (2005), marque a 
alternativa INCORRETA: 
 
 
A. (   ) Segundo classificação de um consenso mundial (Roma II) as dispepsias são 

caracterizadas em pacientes com sintomatologia durante doze semanas 
(não consecutivas) nos últimos doze meses e um dos sintomas são a 
presença da síndrome do intestino irritado. 

B. (   ) Na fase aguda das Hepatites B e C, deverão ser realizados os tratamentos 
odontológicos mais invasivos como cirurgia e periodontia utilizando 
antibioticoterapia no pré e no pós-operatório. 

C. (   ) A doença de Chron pode acontecer em qualquer segmento do sistema 
digestivo desde a boca até o ânus. 

D. (   ) Quando diante de paciente portador de sintomas de queimação, sem 
história anterior de problemas dispépticos, que surgiram após haver iniciado 
o tratamento com antiinflamatórios, deverá ser reavaliada a extrema 
necessidade de manter-se a medicação em primeiro lugar; em caso 
afirmativo, deverá ser introduzido sempre um antiácido em dose de ataque. 
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19ª QUESTÃO – Quanto ao atendimento odontológico domiciliar, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 
 
A. (   ) O tempo deve ser otimizado com menor número de consultas possíveis. 
B. (   ) A restauração da estética não é um fator que deva ser considerado no 

atendimento domiciliar. 
C. (   ) Procedimentos mais invasivos como cirurgias em indivíduos comprometidos 

sistemicamente graves não são indicados para atendimento domiciliares. 
D. (   ) De acordo com o estado físico e cognitivo do paciente, existem quatro tipos 

principais de tratamentos: tratamento emergencial necessário, tratamento 
necessário grave, tratamento necessário moderado e sem necessidade de 
tratamento. 

 
 

20ª QUESTÃO – Em relação ao paciente idoso, marque a alternativa INCORRETA: 
 
 
A. (   ) Com o envelhecimento, ocorre a diminuição da imunidade celular e aumento 

da pré-disposição a formar auto-anticorpos e assim desenvolver doenças 
autoimunes. 

B. (   ) Dentre algumas das alterações mais comuns no idoso estão a demência, a 
Doença de Alzheimer, a depressão e a psicose. 

C. (   )   No envelhecimento, ocorrem várias modificações sistêmicas, uma delas é a 
diminuição da resistência vascular e o aumento da pressão sistólica. 

D. (   ) Alterações bucais relacionadas à idade incluem: produção lenta de dentina, 
atresia da câmara pulpar e redução da densidade óssea da mandíbula. 

 
 
21ª QUESTÃO – Em relação ao paciente idoso, marque a alternativa CORRETA: 
 
 
A. (   ) Um achado importante em adultos idosos que estejam usando várias 

medicações é o acúmulo progressivo de efeitos anticolinérgicos, tais como 
boca seca, constipação, visão precária, retenção urinária, transtorno de 
equilíbrio e dificuldades cognitivas. 

B. (   ) Adultos idosos são menos sensíveis aos efeitos das drogas hidrossolúveis, 
pois com a redução da massa muscular a gordura aumenta em proporção 
ao peso do corpo. 

C. (   ) Os níveis de albumina no sangue diminuem com o avanço da idade 
particularmente em pacientes idosos doentes. O potencial de drogas como o 
Warfarina e fenitoína são diminuídos. 

D. (   ) O cérebro dos adultos idosos é menos sensível a benzodiazepínicos. 
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22ª QUESTÃO – Em relação às hemopatias, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (   ) As leucemias agudas são síndromes mieloproliferativas, também 

denominadas de leucoses. 
B. (   ) A hemofilia A é a deficiência do fator IX, também denominada de 

Enfermidade de Chistmas. 
C. (   ) As hemofilias têm a mesma apresentação clínica, sendo a dosagem 

específica dos fatores a única forma de distinção entre elas. A diferenciação 
é importante, pois o tratamento é específico com relação ao tipo do fator a 
ser reposto. 

D. (   ) A falcização das hemácias determinada pela anemia falciforme, além de 
causar anemia hemolítica crônica, ainda, é responsável pela obstrução de 
vasos sanguíneos com crise de dor, enfartamento e necrose em diversos 
órgãos, como osso, articulações, pulmões, rins e outros. 

 
23ª QUESTÃO – Marque a alternativa que representa uma contraindicação da 
anestesia geral: 
 
A. (   ) Paciente muito agressivo com movimentos involuntários bruscos. 
B. (   ) Convulsões em salvas (de repetição). 
C. (   ) Doença vascular cerebral. 
D. (   ) Cirurgias de grande porte. 
 
24ª QUESTÃO – A sedação consciente vem sendo usada no tratamento 
odontológico em pacientes com necessidades especiais com o intuito de minimizar o 
stress fisiológico e psicológico. Sendo assim, marque a alternativa INCORRETA, 
com relação aos benzodiazepínicos: 
 
A. (   ) Agem potencializando o efeito do ácido y-aminobutirico (gaba). 
B. (   ) Devido as suas propriedades lipofílicas, têm efeito cumulativo prolongando a 

meia-vida plasmática. 
C. (   ) Devem ser evitados em pacientes idosos (acima de 65 anos) por causa do 

efeito “paradoxal”, e por apresentar meia-vida plasmática muito longa. 
D. (   ) Não conseguem manter em níveis aceitáveis a pressão arterial e glicemia 

em pacientes diabéticos e hipertensos. 
 
25ª QUESTÃO – Sobre algumas anormalidades pulmonares de importância na 
odontologia, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (   ) A pessoa asmática pode expirar de forma adequada, mas tem grande 

dificuldade para inspirar. Medicamentos utilizados no tratamento da asma 
podem causar arritmias que o paciente normalmente relata como 
palpitações. 

B. (   ) O termo enfisema pulmonar pode ser entendido como excesso de ar nos 
pulmões, porém o paciente não apresenta dispnéia ao esforço físico. 

C. (   ) Para os pacientes transplantados de pulmão, o objetivo maior no tratamento 
dentário é evitar a descompensação aguda da adrenal e infecção pós-
cirúrgica. 

D. (   ) As lesões bucais nos pacientes portadores de tuberculose são lesões 
ulcerativas irregulares, frequentemente tortuosas e dolorosas, apresentando 
centro purulento. 



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.     12 

 
26ª QUESTÃO – Os portadores de transtornos de comportamento requerem 
especial atenção e adaptação quanto à assistência odontológica. Sendo assim, 
considere as assertivas abaixo e, a seguir, marque a alternativa CORRETA. 
 
I.  A gengivite factícia e a perimólise na face palatina em incisivos superiores são 

sinais bucais patognomônicos respectivamente de Transtorno Obsessivo 
Compulsivo e Bulimia. 

II.  O autismo é um transtorno de desenvolvimento que se manifesta depois do 
quinto ano de vida de maneira grave, persistindo até a idade adulta. 

III.  O mais importante nestes pacientes é o que podemos fazer por eles, uma vez 
que o que eles aprendem a fazer por si próprio é muito limitado. 

 
A. (   ) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
B. (   ) Somente a assertiva I está correta. 
C. (   ) Todas as assertivas estão corretas. 
D. (   ) Somente as assertivas I e III estão corretas. 

 
 

27ª QUESTÃO – A psicose é um estado alterado da personalidade em que a 
pessoa tem sensações que não correspondem à realidade e pensamentos que 
fogem ao seu controle. Diante disso, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (   ) A esquizofrenia é uma psicose de longa duração. As formas mais 

conhecidas são paranoíde, hebefrênica e catatônica. Sendo que esta última 
se caracteriza pela incoerência, desagregação do pensamento, sem 
alterações na psicomotricidade. 

B. (   ) Acidente vascular cerebral, Tumores cerebrais, Doença de Alzheimer e 
Lúpus podem ser causas de psicose. 

C. (   ) A melhor conduta durante o tratamento odontológico em um momento de 
crise psicótica é “entrar na fantasia do paciente”. 

D. (   ) O transtorno maníaco depressivo (ou antiga PMD) é uma doença 
caracterizada pela alternância de episódio de euforia (mania) e de 
depressão. 

 
28ª QUESTÃO – Praticamente todos os pacientes com necessidades especiais 
fazem uso de alguma medicação ou várias concomitantemente. Diante disso, 
marque a alternativa CORRETA a respeito dos fármacos mais utilizados: 
 
A. (   ) A discinesia tardia, efeito colateral que surge após o uso prolongado de 

antipsicóticos, afeta significativamente a musculatura facial, porém a mesma 
sempre desaparece. 

B. (   ) Na presença de etanol no organismo, o metabolismo de muitas drogas 
como benzodiazepínicos, barbitúricos, tetraciclina, antidepressivos, 
hipoglicemiantes orais, está aumentado, podendo diminuir seus efeitos. 

C. (   ) Os anticonvulsivantes visam obter um controle total das crises convulsivas. 
Hipoglicemiantes orais, analgésicos e antiinflamatórios diminuem os níveis 
séricos de fenitoína. 

D. (   ) Os sais de lítio são drogas usadas para suspensão da mania. Analgésicos e 
antiinflamatórios não esteroidais aumentam as concentrações séricas de 
lítio, podendo ocorrer intoxicação. 
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29ª QUESTÃO – Com relação à paralisia cerebral, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
A. (   ) A paralisia cerebral do tipo espástica é resultante de lesões na córtex. A do 

tipo atetóide afeta o sistema extrapiramidal e a do tipo atáxica é provocada 
por lesões no cerebelo. 

B. (   ) Paralisia cerebral é um quadro permanente, uma lesão dinâmica, 
progressiva, localizada em estruturas motoras. 

C. (   ) Uma das causas da paralisia cerebral são as meningites por vírus. 
D. (   ) Os paralisados cerebrais do tipo espásticos têm postura própria. No 

posicionamento da cadeira odontológica, qualquer tentativa para modificá-lo 
desencadeia um reflexo com movimentos desordenados, impossibilitando a 
abordagem imediata. 

 
30ª QUESTÃO – Com relação às alterações renais e cardiovasculares, 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. 
 
(   ) Pacientes heparinizados podem submeter-se à cirurgia odontológica 24 horas 

após a hemodiálise. 
(   ) Antibioticoterapia profilática deverá ser realizada em pacientes com alterações 

renais que possuem shunt. 
(   ) A gravidade da insuficiência mitral não depende das dimensões do orifício da 

válvula mitral durante a sístole ventricular, nem do volume sistólico do 
ventrículo esquerdo. 

(   ) O etilismo aumenta a pressão arterial de forma crônica e não da forma aguda. 
 
A. (   ) V, F, F, F. 
B. (   ) F, V, V, V. 
C. (   ) V, V, F, F. 
D. (   ) V, V, F, V. 
 
 
31ª QUESTÃO – Segundo Andrade (2006), em relação às gestantes, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 
A. (   ) A partir do sexto mês, a gestante tem predisposição à hipotensão postural. 

Como medida preventiva, deve-se colocar a paciente sentada ou deitada de 
lado (preferencialmente o direito), por alguns minutos, antes dela sair da 
cadeira e assumir a posição em pé. 

B. (   ) O tumor gravídeo tem aparência de uma amora, aparece durante a 
gravidez, por volta do terceiro mês ou mais tarde, apresentando 
características histológicas semelhantes ao granuloma piogênico.  

C. (   ) Frente às urgências odontológicas, como nos casos de dor decorrente de 
pulpite ou pericementite, abscessos agudos, o tratamento não pode ser 
adiado, independente do período no qual a gestante se encontra. 

D. (   ) A prilocaína deve ser empregada com precaução nas gestantes, pois muitas 
delas podem desenvolver anemia durante a gestação, tornando-as ainda 
mais susceptíveis a metemoglobinemia. 
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32ª QUESTÃO – Sobre síndromes, relacione a 1ª coluna de acordo com suas 
características constantes na 2ª coluna, em seguida, marque a alternativa que 
contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo. 
 
1. Síndrome do X Frágil. (   ) Macroglossia comum ao nascimento, 

microcefalia, hipoplasia da maxila, 
prognatismo mandibular. 

2. Síndrome de Beckwith-
Wiedemann. 

(   ) Maior incidência em homens, deficiência 
mental, manifestações autísticas, face 
alongada e estreita. 

3. Síndrome de Willians. (   ) Resulta de deleção de vários genes 
localizados no braço longo do cromossomo 7, 
características faciais típicas, nariz pequeno, 
filtro labial mais longo, boca grande e lábios 
grossos. 

4. Sequência de Pierre Robin. (   ) Micrognatia, glossoptose, fenda palatina. 
 
A. (   ) 3, 1, 2, 4. 
B. (   ) 2, 4, 3, 1. 
C. (   ) 2, 3, 1, 4. 
D. (   ) 2, 1, 3, 4. 
 
33ª QUESTÃO – Com relação aos pacientes portadores de Síndrome de Down, 
marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (   ) Algumas crianças podem apresentar instabilidade na atlantoaxial, fato que 

requer cuidados tanto na manipulação quanto no seu posicionamento na 
cadeira. 

B. (   ) Possuem alto índice de cárie, porém baixa taxa de doença periodontal. 
C. (   ) Existe uma correlação com a Doença de Alzeimer e também tendem, com o 

tempo, a ter sua audição diminuída. 
D. (   ) Grande parte dos pacientes apresentam hipotonia muscular causando 

dificuldades no andar e na coordenação motora. Na cavidade oral, a 
musculatura hipotônica afeta principalmente o posicionamento da língua, 
diminuindo a eficácia da deglutição. 

 
34ª QUESTÃO – No que se diz respeito às crises convulsivas, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
A. (   ) O objetivo maior na urgência odontológica é a proteção do paciente e inclui, 

se possível, a sua remoção da cadeira para o chão prevenindo quedas e 
injúrias traumáticas. 

B. (   ) As convulsões do pequeno mal duram menos tempo do que as do grande 
mal, há perda de consciência sem perda de tono motor, pouca ou nenhuma 
atividade motora anormal. 

C. (   ) Nas convulsões do grande mal há perda da consciência, atividade motora 
anormal e sempre estão precedidas de “aura”. 

D. (   ) Caso a convulsão se alongue muito (de 5 a 15 minutos) ou tenha 
recorrência logo de imediato, sem intervalos de recuperação entre as crises, 
constitui-se um quadro denominado estado epilético, e o dentista deverá 
acionar o serviço de emergência. 
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35ª QUESTÃO – Crianças que são facilmente identificadas como deficientes logo 
nos primeiros anos de vida, são lentas no desenvolvimento e no uso da linguagem, 
são treináveis, podendo cuidar de si próprias, apesar de algumas necessitarem de 
supervisão durante toda a vida, são classificadas em: 
 
 
A. (   ) Deficiência Mental Moderada (deficientes mentais treináveis). 
B. (   ) Deficiência Mental Leve (deficientes mentais educáveis). 
C. (   ) Deficiência Mental Grave. 
D. (   ) Deficiência Mental Profunda. 
 
 
 
36ª QUESTÃO – Em relação a Diabetes, marque a alternativa INCORRETA: 
 
 
A. (   ) As principais manifestações clínicas da Diabetes Mellitus são: poliúria, 

polidpsia, polifagia, alteração de peso e glicosúria. 
B. (   ) O valor da hemoglobina glicada considerada controlada deve permanecer 

acima de 9 por cento. 
C. (   ) A hiperglicemia desenvolve-se mais lentamente do que a hipoglicemia. 
D. (   ) Como complicações crônicas da Diabetes temos algumas como as 

macroanginopatias e microanginopatias, relacionadas com as modificações 
nas paredes dos vasos, principalmente nas doenças coronarianas, 
cerebrovasculares e vasculares periféricas. 

 
 
37ª QUESTÃO – A perda de cognição, ou seja, a incapacidade de utilizar os 
conteúdos adquiridos ao longo da vida e de adquirir novos conteúdos é denominada 
demência. Inúmeros pacientes especiais são portadores da demência de Alzheimer. 
A respeito desta demência, 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. 
 
 
(   ) É uma demência lenta, degenerativa e irreversível do cérebro. 
(   ) Nos últimos estágios pode surgir ataxia, forçando a permanência do paciente 

na cama. 
(   ) A doença é caracterizada por uma tríade importante: aumento da ingestão de 

carboidratos, má higienização e xerostomia. 
(   ) A diminuição da expansão torácica é responsável pela estase pulmonar que 

leva o paciente ao óbito por infecção respiratória em quase todos os casos. 
 
A. (   ) F, V, F, V. 
B. (   ) F, V, V, F. 
C. (   ) F, F, V, F. 
D. (   ) V, V, V, V. 
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38ª QUESTÃO – Em relação às cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas, 
marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (   ) A criança cianótica apresenta unhas em vidro de relógio, respiração rápida e 

passa a ter desmaios. 
B. (   ) Um dos fatores de risco para o atendimento odontológico em crianças 

acianóticas é o RNI, que deve estar abaixo de 3 para qualquer intervenção 
odontológica com risco de sangramento. 

C. (   ) A tetralogia de Fallot é uma cardiopatia congênita do grupo acianótico. 
D. (   ) A comunicação interatrial e interventricular fazem parte das cardiopatias 

congênitas acianóticas. 
 
39ª QUESTÃO – Quanto à rotina do bloco cirúrgico em pacientes que são atendidos 
sob anestesia geral, a sequência CORRETA é: 
 
A. (   ) Profilaxia total, tratamentos pulpares e restauradores, procedimentos 

cirúrgicos. 
B. (   ) Tratamentos pulpares e restauradores, profilaxia total e procedimentos 

cirúrgicos. 
C. (   ) Procedimentos cirúrgicos, tratamentos pulpares e restauradores e profilaxia 

total. 
D. (   ) Profilaxia total, procedimentos cirúrgicos, e tratamentos pulpares e 

restauradores. 
 
40ª QUESTÃO – Quanto às alterações cardiovasculares, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (   ) A doença Reumática Cardíaca é considerada uma complicação cardíaca 

tardia, supurativa, destruindo as articulações, deixando sequelas, ao 
contrário do que ocorre com o coração que não sofre agressões. 

B. (   ) Na dispnéia de origem cardíaca, a respiração é profunda e suspirosa ao 
contrário da dispnéia do indivíduo ansioso, que é rápida e superficial. 

C. (   ) A dor provocada pelo infarto do miocárdio é semelhante à dor da angina de 
peito, sendo a dor do infarto mais prolongada e sempre relacionada ao 
esforço físico. 

D. (   ) Quanto maior o efeito antiinflamatório da droga, maior será a retenção de 
água o que eleva a pressão arterial, por isso drogas do tipo diclofenaco, 
piroxicam e corticóide devem ser evitadas. 

 
 
--------------------------------------------------corte aqui-------------------------------------------------- 
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