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Este Caderno contém 20 (vinte) questões, constituídas com quatro opções (A, B, C, D) e 

uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite 

providências ao fiscal de sala. 

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de 

Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 

preenchimento contidas nele. 

Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob pena 

de invalidez do documento. 

Durante a realização das provas é vedado:  

a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos 

eletrônicos;  

b) a comunicação entre os candidatos;  

c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;  

d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem 

plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;  

e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45:00 minutos do seu início.  

f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos 

elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma. 

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente 

será permitida depois de transcorrido 45:00 minutos do início da mesma. 

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões 

e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados 

acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 

O tempo de duração total da prova é de 02:00horas, incluído o tempo para preenchimento 

do Cartão Resposta. 

Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala 

para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o 

lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

ODONTOLOGO 



Português 
01) São exemplos de Figuras de Linguagem. 

 

I. Metáfora; 

II. Metonímia; 

III. Sinestesia. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente o item I está correto.  b) Somente o item II está correto. 

c) Somente o item III está correto. d) Todos os itens estão corretos. 

 

02) Leia atentamente a frase a baixo: 

 

“A quarentena já dura dois meses.” 

 

A frase acima é exemplo de Figura de Linguagem. Qual? 

a) Pleonasmo. b) Sinestesia. c) Comparação. d) Catacrese. 

 

03) Assinale a alternativa que contenha as palavras escritas corretamente. 

 

a) ajenda, genjiva, agitado. 

b) ingeção, masajem, jipe. 

c) giló, gente, geito. 

d) gelado, gente, jipe. 

 

04) Leia atentamente a frase a baixo: 

 

“O bem e o mal caminham de mãos dadas no coração humano.” 

 

A frase acima é exemplo de Figura de Linguagem. Qual? 

 

a) Antítese.  b) Sinestesia. c) Comparação. d) Catacrese. 

 

05) Leia atentamente a frase a baixo: 

 

“Estava com tanta fome que podia comer um boi inteiro.” 

 

A frase acima é exemplo de Figura de Linguagem. Qual? 

 

a) Pleonasmo. b) Hipérbole.          c) Catacrese.         d) Comparação. 

 

 

 



 Matemática 
 
06)Uma empresa tem 6 máquinas iguais, que produzem juntas 2052 peças em 

6 horas de produção por dia. Se essa empresa comprar mais duas máquinas 

iguais as que já tem e trabalhar 5 horas por dias qual será sua produção de 

peças no dia? 

(a) 2200  (b) 2220  (c) 2240  (d) 2280 

07) Uma área de terra tem a forma retangular, onde a medida do comprimento é 

igual ao quadruplo da medida da largura, se essa área de terra tem um perímetro 

de 680 metros, qual é a área que essa terra apresenta? 

(a) 2720m2  (b) 18496m2  (c) 4580m2  (d) 14080m2 

08) Um terreno retangular tem 24 metros de largura e 32m de comprimento. O 

terreno será dividido ao meio pela sua diagonal formando assim dois triângulos. 

Se uma dessas metades for cercada por uma tela qual o comprimento dessa 

tela? 

(a) 96m  (b) 60m  (c) 120m  (d) 80m 

09) Analisando as sequências dos termos seguinte foram sucessivamente 

obtidos segundo uma determinação padrão: (2, 8, 20, 44, 92) o décimo termo 

dessa sequência só pode ser: 

(a) 3068  (b) 2016  (c) 3048  (d) 2046 

10) Considere as sentenças a seguir: 

I.(𝑥 − 𝑦)2 = 𝑥2 − 𝑦2 

II. 8𝑥𝑧 + 10𝑥𝑘 + 12𝑦𝑧 + 15𝑦𝑘  = (2𝑥 + 3𝑦) ∙ (4𝑥 + 5𝐾 

III. (𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2 

(a) I é verdadeira. 

(b) II é falsa. 

(c) II e III são verdadeiras. 

(d) III é verdadeira 

 

 

 



Conhecimentos Específicos 

 

11)É INCORRETO afirmar que, constituem deveres fundamentais dos 
profissionais e entidades de Odontologia: 

a. Promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e 
cidadania, dependentemente de exercer a profissão no setor público ou 
privado. 

b. Apontar falhas nos regulamentos e nas normas das instituições em que 
trabalhe, quando as julgar indignas para o exercício da profissão ou 
prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos 
competentes. 

c. Manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnico-científicos e 
culturais, necessários ao pleno desempenho do exercício profissional. 

d. Exercer a profissão mantendo comportamento digno. 

12)Em relação a cárie dentária é CORRETO afirmar que: 

a. É uma doença infecciosa que progride de forma muito rápida na maioria 
dos indivíduos, e é autolimitante. 

b. Apesar da diversidade microbiana, poucas espécies estão relacionadas à 
doença cárie, como Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus e 
Lactobacillus, pois possuem as características específicas para participar 
do processo da doença. 

c. A frequência (constante ingestão) e a consistência dos carboidratos não 
interferem no desenvolvimento da doença. 

d. Não destrói totalmente a estrutura dentária. 

13)Com base nos indicadores de Saúde Bucal no pacto de atenção básica, 
assinale a alternativa CORRETA que se relaciona com a descrição abaixo. 

"Possibilita a análise comparativa com dados epidemiológicos, estimando-se em 
que medida de serviços odontológicos do SUS está respondendo às 
necessidades da população aos serviços odontológicos especializados, o grau 
de atenção e a integralidade do cuidado." 

a. Média de procedimentos odontológicos básicos individuais. 
b. Proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às 

ações odontológicas individuais. 
c. Cobertura da ação coletiva escovação dental supervisionada. 
d. Cobertura de primeira consulta odontológica programática. 

14)Em relação a doença periodontal, marque (V) verdadeiro e (F) falso para os 
itens abaixo. 

(__)É entendida como uma doença infecciosa, onde as alterações de forma e 
função são consideradas sinais. 



(__)Se constitui, em um importante fator de risco para parto prematuro de baixo 
peso, diabetes e doenças vasculares e cardíacas. 

(__)As condições inflamatórias presentes na gengivite favorecem o surgimento 
da placa bacteriana subgengival, mais virulenta, que causa a inflamação dos 
tecidos de suporte. 

(__)A periodontite não crônica é de evolução lenta, onde a perda de inserção 
está associada aos padrões de higiene bucal e fatores de risco, sendo o tipo 
mais prevalente. 

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos 
itens acima, de cima para baixo: 

a. F, F, V, V. 
b. V, F, V, F. 
c. V, V, V, F. 
d. F, V, F, V. 

15)Com base no câncer bucal, preencha a lacuna abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA. 

"Qualquer lesão dos tecidos moles da boca que não apresente regressão 
espontânea ou com remoção de possíveis fatores causais (como dentes 

fraturados, bordas cortantes em próteses, etc) em no máximo ________, deve 
ser referenciada para diagnóstico." 

a. 02 dias. 
b. 06 semanas. 
c. 03 semanas. 
d. 70 dias. 

16)Com base na mal oclusão, analise: 

I.A correção da má oclusão instalada e que não pode ser prevenida ou 
minimizada pode ser feita por meio de Tratamento Ortodôntico ou Tratamento 
Ortopédico Funcional dos Maxilares. 

II.Traumatismo pré e pós-natais são um dos fatores de risco. 

III.É a deformidade dento-facial que, na maioria das ocasiões, provêm de um 
único processo patológico específico. 

IV.Quanto mais tempo durar uma lesão primária, mais graves e em maior número 
serão as secundárias e maiores problemas serão resultantes deste processo de 
crescimento desarmonioso. 

Qual (is) o (s) item (s) citado acima está (ão) CORRETO (S): 



a. Todos os itens estão corretos. 
b. Os itens I e II estão corretos. 
c. Os itens II e IV estão corretos. 
d. Os itens I, II e IV estão corretos. 

17)Em relação as lesões dentárias traumáticas, é INCORRETO afirmar que: 

a. Um dos fatores humanos são as condições físicas (como o trespasse 
horizontal acentuado e a hipotonia labial). 

b. O cuidado ideal dos traumas dentários deve incluir os primeiros socorros 
(cuidado imediato com dentes danificados para evitar contaminação 
bacteriana nos túbulos dentinários e possível inflamação pulpar, assepsia 
da área traumatizada, controle do sangramento e da dor, contenção). 

c. Têm um grande impacto na qualidade de vida da criança e do 
adolescente: limitações ao morder ou falar, comprometimento da estética 
e problemas psicológicos no convívio social a ponto da 
criança/adolescente evitar sorrir e conversar. 

d. Algumas lesões dentárias traumáticas não podem e devem ser resolvidas 
na rede básica tais como: luxações dentárias. 

18)Em relação ao uso de antibióticos no tratamento ou na prevenção das 
infecções bacterianas bucais, assinale a alternativa CORRETA que corresponde 
a descrição abaixo. 

"Empregada para prevenir o acúmulo da placa dentária supragengival ou como 
antisséptico bucal, no período pós-operatório de intervenções cirúrgicas 
odontológicas." 

a. Cloreto de cetilperidínio a 1:2.000. 
b. Associação de timol, eucaliptol, salicilato de metila e mentol. 
c. Clorexidina. 
d. Iodopovidona 10% em solução aquosa com 1% de iodo ativo (PVPI). 

19)Com base na dose inicial de ataque dos antibióticos (para adultos ou crianças 
com peso corporal > 30 kg), para tratamento de abscessos, é INCORRETO 
afirmar que: 

a. Abscessos apicais em fase inicial - Amoxicilina 3 g. 
b. Abscessos apicais em fases mais avançadas - Amoxicilina 500 mg + 

metronidazol 250 mg, a cada 8 h. 
c. Pacientes com história de alergia às penicilinas - Claritromicina 250 mg a 

cada 12 h. 
d. Abscessos apicais em fase inicial - Amoxicilina 500 mg a cada 8 h. 

 

 

 



20)Com base na organização da atenção à Saúde Bucal por meio do ciclo de 
vida do indivíduo, em Bebês (0 a 24 meses), é INCORRETO afirmar que: 

a. No período da erupção dos dentes, é comum o aparecimento de sintomas 
sistêmicos tais como salivação abundante, diarreia, diminuição da 
temperatura e sono agitado, necessariamente decorrentes deste 
processo. 

b. Nesta fase, a ingestão excessiva de dentifrício fluoretado pode causar 
fluorose dentária. 

c. A limpeza da cavidade bucal é normalmente iniciada antes mesmo da 
erupção dental. Usar um tecido limpo ou gaze embebida em água filtrada 
ou soro para esfregar a gengiva. 

d. A partir da erupção dos primeiros molares decíduos pode-se usar o 
mínimo possível de dentifrício (quantidade equivalente a um grão de arroz 
cru). Um cuidado particularmente importante é a frequência do uso do 
creme dental, pois acontece ingestão do mesmo nessa idade, podendo 
causar fluorose. 

 

  

 

 


