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INSTRUÇÕES 

 

Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A, 

B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito 

no Caderno de Questões, 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 com as respostas do Caderno de Questões, o 

candidato deverá assinar o mesmo. 

 

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 (quarenta e cinco) minutos 

do seu início.  

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

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

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais 

de sala auxiliar na interpretação. 

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

somente será permitida depois de transcorrido 45 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 três(03) horas, 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 de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões 

respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta. 

ODONTÓLOGO 



Português 

Para a questão 01 use o texto a seguir: 

POÉTICA 

Estou farto do lirismo comedido 

Do lirismo bem-comportado 

Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente 

[protocolo e manifestações de apreço ao Sr.diretor [...] 

Quero antes o lirismo dos loucos 

[...] 

O lirismo dos clowns de Shakespeare 

-Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. 

BANDEIRA, Manuel de. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar,1986. 

 

01)Sobre o poema: 

a) O poeta se diz farto do lirismo moderado e defende o lirismo vesano. 

b) O poeta remete já no título à morbidez da poesia. 

c) A poética é exaltada pelo eu lírico que evoca o sentimento de loquacidade no leitor. 

d) O sujeito poético se posiciona análogo a outro grande poeta. 

e) O poema retrata a tenacidade do funcionário público aos protocolos diários. 

 

02)Na frase “Andam elas vestidas de rutilantes joias...”,  termo sublinhado significa que 

as joias tinham: 

a) pedras preciosas. 

b) pedras rústicas. 

c) cores fortes. 

d) um brilho ofuscante. 

e) muito valor. 

 

03) São substantivos exclusivamente do gênero masculino os vocábulos da assertiva: 

a) alvará – aneurisma – libido. 

b) omoplata – cólera – clã. 

c) echarpe – gengibre – telefonema. 

d) estigma – agravante – cós. 

e) eclipse – tracoma – puma. 

 

04) Um dos superlativos sublinhados não tem relação com o adjetivo indicado entre os 

parênteses. Aponte-o: 

a) Era considerado um homem sapientíssimo. (sábio) 

b) Jonas era um homem macérrimo. (magro) 

c) O guerreiro era cruissílimo. (cruel) 

d) Diziam que era uma mulher paupérrima. (pobre) 

e) Era um cachorro mansuetíssimo. (manso) 

 



05) No período: “Apesar disso a reunião de planejamento foi bastante enrolada.”,  o 

termo em destaque veicula uma ideia de: 

a) concessão. 

b) comparação. 

c) explicação. 

d) consequência. 

e) modo. 

 

Matemática 

6) Observe os elementos de cada conjunto: 

 𝐴 = {𝑥|𝑥 é 𝑝𝑎𝑟 𝑒𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 30}  {𝑥|√𝑥
2

 é 𝑢𝑚 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑜}. Que valor abaixo 

relacionados satisfazem os dois conjuntos. 

(a) 4.  (b) 8.  (c) 18.  (d) 9.  (e) 25. 

7) Analise os números compreendidos em 99 e 999. Quantos desses números são 

múltiplos de 15? 

(a) 45.  (b) 48.  (c) 54.  (d) 60.  (e) Nenhuma das respostas 

anteriores. 

8) Observe o triangulo retângulo abaixo, aplicando o teorema, qual o valor de x nesta 

situação: 

 

 

 

 

(a) 14.  (b) 6.  c) 10.  (d) 8.  (e) 12. 

9) Na construção de uma piscina com 6 metros de largura e 8 metros de comprimento e 

2 metros de profundidade um grupo de 4 trabalhadores executaria a obra em 24 dias 

trabalhando 6 horas diárias. Se a jornada de trabalho aumentasse para 8h diárias e o 

número de trabalhadores para 6. Quantos dias levaria para construir a piscina sabendo 

que todos tem o mesmo ritmo de trabalho? 

(a) 18 dias. (b) 15 dias. (c) 12 dias. (d) 10 dias. (e) 19 dias. 

10) Marta fez uma aplicação de R$20.000,00 em um fundo de investimento que rende 

1,2% ao mês. Qual o montante aproximado que Marta poderá resgatar no final de 3 

meses de aplicação sob modalidade de juro composto. 

(a) R$ 20.710,00 (b) R$ 20.688,46 (c) R$ 20.816,45 (d) R$ 20.798,16 



(e) R$ 20.728,67 

Conhecimentos Específicos 

11- Os sialólitos podem estar associados com: 

a) Dor. 

b) Obstrução ductal. 

c) Retenção de muco. 

d) Todas alternativas acima estão corretas. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

12 - Tumor odontogênico originado do epitélio odontogênico. Teoricamente 

remanescentes celulares do órgão do esmalte; assintomático, podendo atingir 

proporções grotescas, ocorre na mandíbula em cerca de 85% dos casos; 

radiograficamente tem o aspecto de bolha de sabão. Marque a alternativa que melhor 

define tal descrição: 

 

a)  Fibroma ameloblástico. 

b)  Fibroma odontogênico. 

c)  Odontoma. 

d)  Ameloblastoma. 

e)  Cisto Dentígero. 

13 - Marque a alternativa que completa corretamente as lacunas, com relação à 

radiopacidade ou radiolucidez dos elementos citados: 

I – cárie dentária: _________________ 

II – restauração de amálgama: ________________ 

III – velamento cervical (burn-out): _______________ 

IV – cálculo (tártaro): ______________ 

a) Radiopaco – radiopaco – radiopaco – radiopaco 

b) Radiolúcido – radiopaco – radiolúcido – radiopaco  

c) Radiolúcido – radiopaco – radiopaco – radiopaco 

d) Radiolúcido – radiolúcido – radiopaco – radiopaco 

e) Radiolúcido – radiopaco – radiopaco – radiolúcido 

 

14- São objetivos do Tratamento Restaurador Atraumático, EXCETO: 

A) Diminuição dos microorganismos viáveis; 

b) Barreira física para o substrato cariogênico; 

c)  Controle inadequado de placa;  

d)  Impedir comprometimento pulpar; 

e)  Preservar estrutura dentária. 

 



15- Quais são as estruturas a serem observadas na cavidade bucal para prevenção de 

câncer bucal? 

a) Lábio e língua. 

b) Língua, mucosa jugal e palato duro. 

c) Lábio, gengiva e língua. 

d) Língua, lábio, mucosa jugal e assoalho bucal. 

e) Lábio, gengiva, mucosa jugal, palato duro, língua e assoalho bucal. 

 

16- A porcentagem de fluoreto de sódio (NaF) indicado para uso diário (bochechos 

diários) é de:  

a) NaF 0,04%. 

b) NaF 0,03%. 

c) NaF 0,02%. 

d) NaF 0,05%. 

e) NaF 0,06%. 

 

17 - Qual dos medicamentos abaixo não está associado com hiperplasia gengival 

medicamentosa: 

a) Ciclosporina.  

b) Nifedipina. 

c) Fenitoina. 

d) Amoxicilina. 

e) Nenhum dos medicamentos citados acima. 

 

18 -  Quando realizada a técnica de selante resinoso, o ácido fosfórico 37% é aplicado 

na superfície do esmalte por 20 e 30 seg. Quais as finalidades de sua aplicação:  

a) desmineralização seletiva. 

b) formação de Tags. 

c) efeito bactericida. 

d) Todas as alternativas anteriores. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

19. Dentre as alternativas abaixo, qual a que melhor se enquadra no significado de 

“Adequação do meio bucal”? 

a) Restaurar todas as cavitações com resina foto-ativada. 

b) Apenas fazer uma profilaxia dental e orientar a higienização bucal. 

c) Adotar um conjunto de medidas para a recuperação do equilíbrio biológico perdido. 

d) Eliminar a placa dental devolvendo a saúde ao periodonto. 

e)  Realizar restaurações com ionômero de vidro nas cavitações presentes.  

 



20 - Paciente do sexo feminino com 31 anos de idade chega à uma clínica odontológica 

relatando apresentar dor espontânea, contínua, intensa e pulsátil. Quando toma bebida 

gelada, a dor diminui. A paciente conta que, no dente 36, trocou a restauração de 

amálgama por resina há dois meses. A dor relatada também é difusa e irradiada aos 

dentes inferiores posteriores e ouvido esquerdo. Há alguns dias, a dor era aliviada pelos 

analgésicos, porém, atualmente, já não fazem mais efeito. Ao exame clínico, observa-se 

que a restauração no dente 36 é profunda e o mesmo apresenta resposta positiva e 

exacerbada ao teste de vitalidade pelo frio. Aos testes de palpação, percussão horizontal 

e vertical não há dor. Radiograficamente, a lâmina dura periapical está intacta. 

Responda qual o diagnóstico sugestivo? 

 

a) Pulpite aguda irreversível. 

b) Abcesso dento-alveolar agudo – fase inicial.  

c) Abcesso dento-alveolar agudo – fase em evolução.  

d) Abcesso dento-alveolar agudo – fase evoluída.  

e) Abcesso dento-alveolar crônico reagudizado.  

21 - Paciente R.L.G, 30 anos, sexo masculino, relata ter uma “bolinha que aparece e 

desaparece na gengiva próximo a presa”. Ao exame clínico observa-se uma fístula 

próxima ao dente 13. O paciente não apresenta dor a palpação e percussão vertical e 

horizontal. O teste de vitalidade é negativo e quando é realizado o rastreamento desta 

fístula, verifica-se que o dente de origem é o 13 e que este apresenta lesão periapical. 

Qual o diagnóstico sugestivo para esse caso? 

 

a) Abcesso dento-alveolar agudo, fase inicial. 

b) Abcesso dento-alveolar agudo, fase em evolução. 

c) Abcesso dento-alveolar agudo, fase evoluída. 

d) Abcesso dento-alveolar crônico. 

e) Pulpite aguda irreversível. 

 

22 - Considere o caso clínico: 

Paciente, 22 anos, com seu estado geral debilitado, cefaléia, febre e as seguintes 

características: na região abaixo do olho esquerdo presença de edema extra-oral e ponto 

de flutuação; vitalidade negativa do dente 22 além de dor espontânea e pouco intensa 

atualmente; ainda no dente 22, pequena mobilidade, extrusão dentária e ausência de 

lesão periapical visível radiograficamente. Assinale a alternativa que responda 

corretamente qual o diagnóstico sugestivo e o tratamento indicado. 

 

a) Abcesso dento-alveolar agudo, fase inicial, necropulpectomia. 

b) Abcesso dento-alveolar agudo, fase em evolução, necropulpectomia. 

c) Abcesso dento-alveolar agudo, fase evoluída necropulpectomia. 

d) Abcesso dento-alveolar crônico, necropulpectomia. 

e) Pulpite aguda irreversível, biopulpectomia. 



23 - Quanto à cárie rampante é correto afirmar: 

  

a) envolve muitos ou todos os dentes erupcionados.  

b) tem evolução crônica.  

c) superfícies de alta imunidade tornam-se susceptíveis.  

d) não ocorre envolvimento pulpar precoce com frequência. 

e) a e c estão corretas. 

 

24 - Com relação à anatomia coronária da dentição decídua, qual(is) dos dentes abaixo 

apresenta(m) o tubérculo de Zuckerkandl?  

I. Incisivo Central Superior Decíduo  

II. Canino Inferior Decíduo  

III. Primeiro Molar Superior Decíduo 

 

a) Apenas I apresenta.  

b) Apenas II apresenta.  

c) Apenas III apresenta.  

d) I e II apresentam.  

e) I, II e III apresentam. 

25 - Sobre o exame radiográfico em odontopediatria, leia as sentenças abaixo e, em 

seguida, assinale a alternativa correta:  

I. As radiografias poderão ser um dos primeiros momentos no tratamento de uma 

criança, portanto essa experiência deverá ser o mais agradável possível.  

II. O exame radiográfico pode ser um fator decisivo no condicionamento da criança.  

III. É importante explicar tudo o que vai ser feito para a criança utilizando-se termos 

lúdicos. 

  

a) I está correta.  

b) II está correta.  

c) III está correta.  

d) I, II e III estão corretas.  

e) Nenhuma afirmação está correta. 

26 - Entre esses, quais fatores podem ser considerados mecanismos envolvidos na 

doença cárie:  

a) película adquirida. 

b) placa bacteriana cariogênica. 

c) saliva. 

d) a, b e c estão corretas. 

e) a e b estão corretas.  

 

27 – São princípios doutrinários do SUS: 

a) Universalidade e Integralidade. 

b) Regionalização e Hierarquização.  

c) Descentralização e Universalidade. 

d) Participação da Comunidade e Descentralização. 



e) Integralidade e Descentralização.   

28 – São objetivos da Estratégia de Saúde da Família (ESF), EXCETO: 

a) Reorganizar a Atenção Básica; 

b) Promover a reorientação das praticas e ações de saúde de forma integral e continua; 

c) Prestar ações de média e alta complexidade;  

d) Aproximar a equipe de saúde às famílias; 

e) Melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.  

29 – Conjunto de ações e serviços de saúde, articulados em níveis de complexidade 

crescente, com a finalidade de garantir a integralidade de assistência à saúde. É a 

definição de: 

a) Rede de Atenção à Saúde; 

b) Atenção Primária em Saúde; 

c) Pontos de Atenção à Saúde; 

d) Promoção de Saúde; 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

30- O capitulo da Saúde na Constituição Federal de 1988 é considerado um marco 

importante para a criação do SUS, de acordo com a Constituição, pode-se afirmar: 

a) O conceito ampliado de saúde e a criação desse Capitulo na Constituição 

representaram um avanço no país; 

b) Atribui como competência do SUS estritamente as ações relacionadas a saúde; 

c) Não esta prevista a participação da comunidade nas ações e serviços de saúde; 

d)A seguridade social prevê a garantia dos direitos a saúde, previdência e assistência 

social; 

e) A e D estão corretas. 

 

 


