
 
 

 
 

PERÍODO TARDE 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ 

 

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões 

e Folha de Respostas. 

 

 

1. Seu caderno deve conter 60 (Sessenta) questões, com 05 (Cinco) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 

Língua Portuguesa 1 a 15 

Matemática  16 a 25 

Informática Básica 26 a 30 

Conhecimentos Gerais 31 a 35 

Conhecimentos Específicos 36 a 60 

 
2. A Prova terá duração de 4h (quatro horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 

3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.  

4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após 

autorização. 

5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 

6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 

prova. 

7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 

calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 

constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, 

para devidas providências da Comissão Organizadora. 

8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul 

ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 

10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, 

chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado à assinatura do candidato. Em hipótese 

alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será 

o único documento válido para correção.  

11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, 

o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso. 

12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Atenção: 

verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma 

diferente das instruções serão anuladas. 

14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno 

de Questões, se for o caso. 

15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do 

Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 

17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da 

sala. 

18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova. 
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Língua Portuguesa 
 

Leia o texto para responder as questões. 

 

Exposed nos eSports: os casos de violência sexual, machismo 

e outros abusos 

Efeito MiT: onda de denúncias de comportamentos abusivos 

choca esporte eletrônico brasileiro 

Por Juliano Correa, para o GE 

 

Após a tatuadora Daniela Li ter acusado Gabriel "MiT" 

de agressão sexual por meio de prints postados no Twitter, uma 

onda de denúncias nos eSports incluindo violência sexual, 

abusos, machismo e até pedofilia tomou conta das redes sociais. 

Os "exposed" agitaram comunidades como League of Legends 

(LoL) e Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), por 

envolverem pró-players e até casters e criadores de conteúdo 

bastante conhecidos. 

Exemplos não faltaram. Além de MiT, o pró-player de 

CS:GO Fillipe "panccs" foi exposto com prints mostrando-o 

flertando com uma menina de 15 anos e perseguindo a também 

atleta Bruna Sobieszczk. Thiago "tinowns", eleito Melhor 

Atleta do LoL em 2020, recebeu graves acusações de ter um 

relacionamento abusivo e até ter agredido sua ex-namorada. 

Confira alguns casos de exposed nos eSports nesta 

semana: 

Gabriel "MiT" (LoL) 

A tatuadora Daniela Li postou um texto no Twitter 

relatando uma ocasião em que o caster e ex-técnico de LoL 

Gabriel "MiT" tentou forçá-la a fazer sexo oral nele há seis ou 

sete anos. A paulistana também afirmou que outras mulheres 

comentaram ocasiões parecidas envolvendo MiT, como a 

cosplayer Débora Fuzeti, que respondeu a postagem de Daniela 

na rede social. Em nota oficial, MiT se desculpou por erros no 

passado de forma generalizada. A Riot Games afirmou que o 

caster não fará parte das transmissões do CBLoL 2021. 

Filipe "pancc" (CS:GO) 

O ex-atleta da Sharks Esports aparece em prints com 

uma garota de 15 anos, sete anos mais nova que ele, sugerindo 

relações sexuais entre os dois e inclusive admitindo o quão 

problemático isso seria. Em outra série de prints, aparece 

insistindo e perseguindo outra garota, para quem ele teria 

inventado uma mentira em que teria transado com ela. O pró-

player confirmou as acusações e pediu desculpas 

veementemente em nota oficial, afirmando que se arrependeu. 

A Sharks declarou que abriu processo interno para apurar os 

relatos envolvendo o jogador de CS:GO. 

[...] 
Disponível em https://globoesporte.globo.com/esports/noticia/exposed-nos-esports-

os-casos-de-violencia-sexual-machismo-e-outros-abusos.ghtml 

 

1. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. 

a) O texto alerta para o perigo dos jogos online, com a 

disseminação da internet, todos estão expostos a passar 

por situações de “exposed” 

b) O texto mostra os casos de abusos ocorridos com 

jogadores renomados dentro do mundo gamer. 

c) O texto mostra os casos de abusos feitos por jogadores 

renomados dentro do mundo gamer. 

d) Ser “exposed”, de certa forma, é benéfico, já que com 

isso, os pró-players se tornarão mais conhecidos. 

e) O fato de serem jogadores profissionais e até mesmo 

técnicos resulta em algo positivo para alertar jovens 

abusados. 

 

2. Daniela Li é referenciada no texto como 

a) cosplayer. 

b) pró-player. 

c) paulistana. 

d) técnica. 

e) prints. 

 

3. Assinale a alternativa correta com relação ao texto. 

a) “Exposed” é um termo utilizado para dizer que 

denúncias de abusos foram mostradas em redes sociais. 

b) “Exposed” é um termo utilizado para dizer que é um 

alerta aos pais de menores de idade estarem sempre 

atentos aos filhos. 

c) “Exposed” é um termo utilizado para dizer que o assunto 

pode gerar processos judiciais e ainda o conteúdo fica 

exposto na internet. 

d) “Exposed” é um termo utilizado para dizer que o 

conteúdo foi exposto na internet com autorização da 

vítima e do acusado. 

e) “Exposed” é um termo utilizado para dizer que algum 

conteúdo íntimo se espalhou pela internet. 

 

4. Analise: “A tatuadora Daniela Li postou um texto no 

Twitter relatando uma ocasião” e assinale a 

alternativa que classifica corretamente os termos em 

destaque, respectivamente. 

a) Adjetivo; advérbio; numeral. 

b) Pronome; adjetivo; artigo. 

c) Advérbio; artigo; artigo. 

d) Substantivo; verbo; numeral. 

e) Adjetivo; substantivo; artigo. 

 

5. Assinale a alternativa que apresenta um verbo 

conjugado no Presente do Indicativo. 

a) “Exemplos não faltaram” 

b) “A Sharks declarou que abriu processo interno para 

apurar os relatos” 

c) “A tatuadora Daniela Li postou um texto no Twitter 

relatando uma ocasião” 

d) “onda de denúncias de comportamentos abusivos choca 

esporte eletrônico brasileiro” 

e) “MiT se desculpou por erros no passado de forma 

generalizada” 

 

6. Analise: “A tatuadora Daniela Li postou um texto no 

Twitter relatando uma ocasião” e assinale a 

alternativa correta. 

a) O sujeito dessa oração é simples. 

b) O sujeito dessa oração é composto. 

c) O sujeito dessa oração é indeterminado. 

d) O sujeito dessa oração é oculto. 

e) O sujeito dessa oração é inexistente. 

 

7. Analise: “Fillipe "panccs" foi exposto com prints 

mostrando-o flertando com uma menina de 15 anos” 

e assinale a alternativa incorreta. 

a) O sujeito é simples. 

b) Há um verbo no gerúndio. 

c) Há um pronome do caso reto. 

d) Há um verbo no particípio. 

e) Há um numeral. 

 

8. Analise: “O pró-player confirmou as acusações” e 

assinale a alternativa correta. 

a) O objeto é direto. 

b) O objeto é indireto. 

c) O sujeito é indeterminado. 

d) O verbo está no Pretérito Imperfeito do Indicativo. 

e) Há um predicativo do sujeito. 
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9. Assinale a alternativa que explica corretamente o uso 

das vírgulas nesse contexto: “O ex-atleta da Sharks 

Esports aparece em prints com uma garota de 15 

anos, sete anos mais nova que ele, sugerindo relações 

sexuais entre os dois e inclusive admitindo o quão 

problemático isso seria.” 

a) Foram utilizadas para indicar uma breve pausa entre 

sujeito e verbo. 

b) Foram utilizadas para sequenciar itens. 

c) Foram utilizadas para isolar o advérbio de modo. 

d) Foram utilizadas para isolar o advérbio de tempo. 

e) Foram utilizadas para isolar o aposto explicativo. 

 

10. Assinale a alternativa que apresenta uma oração 

simples. 

a) “A Sharks declarou que abriu processo interno para 

apurar os relatos envolvendo o jogador de CS:GO.” 

b) “A paulistana também afirmou que outras mulheres 

comentaram ocasiões parecidas envolvendo MiT” 

c) “O pró-player confirmou as acusações e pediu desculpas 

veementemente em nota oficial” 

d) “onda de denúncias de comportamentos abusivos choca 

esporte eletrônico brasileiro” 

e) “A Riot Games afirmou que o caster não fará parte das 

transmissões do CBLoL 2021.” 

 

11. Analise: “O pró-player confirmou as acusações e 

pediu desculpas veementemente em nota oficial” e 

assinale a alternativa que apresenta a classificação 

das orações. 

a) Oração Coordenada Sindética Aditiva. 

b) Oração Subordinada Reduzida do Infinitivo. 

c) Oração Coordenada Sindética Adversativa. 

d) Oração Subordinada Objetiva Direta. 

e) Oração Subordinada Adjetiva. 

 

12. Analise: “A Sharks declarou que abriu processo 

interno para apurar os relatos envolvendo o jogador 

de CS:GO.” E assinale a alternativa que classifica 

corretamente os termos em destaque, 

respectivamente. 

a) Preposição; conjunção; artigo; conjunção. 

b) Conjunção; preposição; artigo; preposição. 

c) Adjetivo; preposição; conjunção; artigo. 

d) Interjeição; conjunção; numeral; preposição. 

e) Preposição; pronome; artigo; objeto. 

 

13. É correto afirmar que o gênero textual é 

a) relato. 

b) notícia. 

c) jornal. 

d) site. 

e) livro. 

 

14. Analise: “Thiago "tinowns", eleito Melhor Atleta do 

LoL em 2020, recebeu graves acusações de ter um 

relacionamento abusivo e até ter agredido sua ex-

namorada.” E assinale a alternativa incorreta. 

a) Há um aposto explicativo. 

b) Há um verbo no infinitivo. 

c) Há uma conjunção. 

d) Há um advérbio de modo. 

e) Há um advérbio de lugar. 

 

15. Qual a figura de linguagem predominante? 

a) Neologismo. 

b) Estrangeirismo. 

c) Aliteração. 

d) Personificação. 

e) Metáfora. 

 

Matemática Básica 
 

16. A soma de três números naturais consecutivos é igual 

a 13611. Assinale a alternativa que apresenta a 

parcela dessa soma que é um número divisível por 3.  

a) 4538  

b) 4537 

c) 4536 

d) 4534 

e) 4533 

 

17. Considere os conjuntos A e B tais que 𝑨 ∪ 𝑩 possui 

87 elementos, 𝑨 ∩ 𝑩 possui 23 elementos e 𝑨 − 𝑩 

possui 30 elementos. Assinale a alternativa que 

apresenta a quantidade de elementos do conjunto 

𝑩 − 𝑨 

a) 64 

b) 57 

c) 53 

d) 34 

e) 32 

 

18. Considere a equação quadrática 𝒙𝟐 + 𝟒𝒙 − 𝟐𝟏 = 𝟎. 

Assinale a alternativa que apresenta a soma das 

raízes dessa equação.   

a) -10 

b) -4 

c) 0 

d) 4 

e) 10 

 

19. Considere os números complexos 𝒛𝟏 = −𝟕 − 𝟑𝒊 e 

𝒛𝟐 = 𝟓 + 𝟕𝒊. Assinale a alternativa que apresenta o 

resultado da soma de  𝒛𝟏̅̅ ̅. 𝒛𝟐, onde 𝒛𝟏̅̅ ̅ é o conjugado 

de 𝒛𝟏.  

a) −56 − 34𝑖  
b) 14 − 34𝑖  
c) −14 − 64𝑖  
d) 56 − 34𝑖  
e) −56 − 64𝑖  
 

20. O quadrilátero ABCD foi construído em uma malha 

quadriculada, em que cada quadradinho tem 1 

unidade de área u. Calcule, em u, a área do 

quadrilátero ABCD.  

  
a) 𝐴𝐴𝐵𝐶𝐷 = 49 u 

b) 𝐴𝐴𝐵𝐶𝐷 = 47 u 

c) 𝐴𝐴𝐵𝐶𝐷 = 44 u 

d) 𝐴𝐴𝐵𝐶𝐷 = 42 u 

e) 𝐴𝐴𝐵𝐶𝐷 = 40 u 
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21. Considere o polinômio 𝑷(𝒙) =  𝒙𝟑 − 𝒙𝟐 + 𝟑𝒙 − 𝟑 e o 

polinômio  𝑸(𝒙) = 𝒙 − 𝟏. Assinale a alternativa que 

apresenta o polinômio 𝑫(𝒙) que é o resultado da 

divisão  𝑷(𝒙)/𝑸(𝒙).  

a) 𝐷(𝑥) = 𝑥2 − 3 

b) 𝐷(𝑥) = 𝑥2 + 2 

c) 𝐷(𝑥) = 𝑥2 + 5 

d) 𝐷(𝑥) = 𝑥2 − 10 

e) 𝐷(𝑥) = 𝑥2 + 3 

 

22. Considere uma matriz  A= [
−𝟑 𝟐 𝟏
−𝟐 𝟓 𝟒
𝟎 −𝟏 𝟑

]. Assinale a 

alternativa que apresenta o determinante de A.  

a) Det (A) = 47 

b) Det (A)  = 67 

c) Det (A)  = -54 

d) Det (A)  = -43 

e) Det (A)  = 45 

 

23. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de 

anagramas da palavra PANDEMIA.  

a) 40320 

b) 32480 

c) 20160 

d) 12420 

e) 6720 

 

24. Um produto no valor de R$ 120,00 teve um desconto 

de 10% e na semana seguinte teve mais um desconto 

de 40%. Qual a diferença de preço entre preço 

original do produto e o preço após o segundo 

desconto?  

a) R$ 64,80 

b) R$ 55,20  

c) R$ 43,20 

d) R$ 40,60 

e) R$ 38,40 

 

25. Dada a progressão aritmética (6, 10, 14, ...). Assinale 

a alternativa que apresenta a soma dos 20 primeiros 

termos dessa progressão.  

a) 896 

b) 880 

c) 868 

d) 844 

e) 820 

 

Informática Básica 
 

26. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 

que representa o comando CTRL+O, no programa 

Word. 

 (Obs.: O sinal de + não faz parte do comando, 

significa que as teclas devem ser pressionadas 

simultaneamente). 

a) Abre um novo documento em branco. 

b) Copiar o conteúdo selecionado para a área de 

transferência. 

c) Aplicar formatação em negrito ao texto. 

d) Selecionar todo o conteúdo do documento. 

e) Colar o conteúdo da área de transferência. 

 

 

27. Assinale a alternativa que representa um programa 

especifico para enviar e-mail. 

a) E-mail Send. 

b) Outlook. 

c) Power Mail. 

d) Power Point. 

e) Drive Mail. 

 

28. Assinale a alternativa que representa um Software. 

a) CPU. 

b) Memória RAM. 

c) Microsoft Access. 

d) Mouse. 

e) Pendrive. 

 

29. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 

que representa o comando CTRL+0, no programa 

Excel. 

 (Obs.: O sinal de + não faz parte do comando, 

significa que as teclas devem ser pressionadas 

simultaneamente). 

a) Insere a data atual. 

b) Oculta as colunas selecionadas. 

c) Aplica ou remove formatação em itálico. 

d) Aplica ou remove sublinhado. 

e) Aplica ou remove tachado. 

 

30. Utilizando o Windows 10, instalação padrão, português do 

Brasil, com o Microsoft Excel 2016 aberto, assinale a 

alternativa que representa o comando CTRL+Z. 

 (Obs.: O sinal de + não faz parte do comando, 

significa que as teclas devem ser pressionadas 

simultaneamente). 

a) Desfazer ação. 

b) Renomear item selecionado. 

c) Refazer ação. 

d) Abre Explorador de Arquivos 

e) Bloqueia seção atual 

 

Conhecimentos Gerais 
 

31. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

 Ao Município de Cambé compete prover a tudo 

quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao 

bem-estar de sua população, cabendo-lhe, 

privativamente, dentre outras, as seguintes 

atribuições 

I. legislar sobre assuntos de interesse do estado. 

II. suplementar a legislação federal e estadual, no que 

couber. 

III. elaborar o plano diretor de desenvolvimento 

Integrado, com o objetivo de ordenar as funções 

sociais da cidade e garantir o bem estar de seus 

habitantes. 

IV. adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação. 

a) Nenhuma alternativa está correta. 

b) Apenas uma alternativa está correta. 

c) Apenas duas alternativas estão corretas. 

d) Apenas três alternativas estão corretas. 

e) Todas alternativas estão corretas. 
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32. De acordo com a Lei Orgânica municipal, assinale a 

alternativa correta. 

a) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo 

poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, 

desde que as contas sejam aprovadas pelo Tribunal de 

Contas do Estado. 

b) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não 

poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Judiciário. 

c) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não 

poderão ser superiores à 18 salários mínimos. 

d) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não 

poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 

e) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo 

deverão observar o bom senso e condição financeira do 

Município, serão estipulados pelo presidente da Câmara 

Municipal. 

 

33. De acordo com a Lei Orgânica Municipal a licença à 

gestante, sem prejuízo do emprego e dos vencimentos 

terá a duração de  

a) 90 (noventa) dias. 

b) 100 (cem) dias. 

c) 120 (cento e vinte) dias. 

d) 160 (cento e sessenta) dias. 

e) 180 (cento e oitenta) dias. 

 

34. Devido à pandemia da Covid-19 os jogos olímpicos de 

Tóquio foram adiados para que ano? 

a) 2019. 

b) 2020. 

c) 2021. 

d) 2022. 

e) 2023. 

 

35. Acusado de fazer parte de um esquema de corrupção, o 

então prefeito do Rio de Janeiro foi preso em dezembro de 

2019. Segundo o Ministério Público, ele foi acusado de 

fazer parte de um esquema chamado “QG da propina”. 

Ele foi vencido no segundo turno das eleições municipais 

de 2020. Quem é o político descrito no texto? 

a) Marcelo Crivella. 

b) Aécio Neves. 

c) Luiz Fernando Pezão. 

d) Bruno Covas. 

e) Eduardo Pazuelo. 
 

Conhecimentos Específicos 
 

36. O preparo cavitário é a etapa que antecede o 

processo de aplicação das resinas compostas em uma 

restauração dentinária. A respeito dos preparos 

cavitários que correspondem a cavidades localizadas 

no terço cervical ou gengival dos dentes, não de 

cicatrículas, em faces vestibulares e linguais de todos 

os dentes, assinale a classificação correta. 

a) Classe I. 

b) Classe II. 

c) Classe III. 

d) Classe IV. 

e) Classe V. 

 

 

 

 

 

37. Os cuidados pós-cirúrgicos são essenciais para um 

bom prognóstico das extrações dentárias, para isso o 

cirurgião dentista passa orientações básicas de 

cuidados, além de poder passar soluções para 

bochecho visando a prevenção de infecções da região 

da ferida cirúrgica. Assinale a alternativa que 

corresponde a solução mais indicada para controle 

de infecções pós-cirúrgicas. 

a) Hipoclorito de Sódio 1%. 

b) Fluoreto de Sódio a 0,05%. 

c) Peróxido de Hidrogênio 3%. 

d) Digluconato de Clorexidina 0,12%. 

e) Glutaraldeído 2,4%. 

 

38. Segundo o Art. 13 do Decreto nº 7.508/2011, são 

formas de assegurar ao usuário o acesso universal, 

igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa 

correta. 

a) Ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde. 

b) Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de 

saúde. 

c) Monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde. 

d) Garantir a transparência, a integralidade e a equidade no 

acesso às ações e aos serviços de saúde. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

39. Os dentes possuem irregularidades e acidentes 

anatômicos, alguns grupos dentários podem possuir 

estruturas particulares como o Tubérculo de Carabelli. 

Assinale a alternativa que corresponde ao grupo 

dentário com a maior prevalência do Tubérculo de 

Carabelli. 

a) Incisivo Central Superior. 

b) Primeiro Molar Superior. 

c) Primeiro Pré-Molar Inferior. 

d) Canino Superior. 

e) Segundo Molar Inferior. 

 

40. São procedimentos de tratamento periodontal não 

cirúrgico, exceto:  

a) Curetagem Gengival. 

b) Raspagem em Campo Aberto. 

c) Profilaxia Dental. 

d) Antibiótico de Ação Local. 

e) Raspagem e Alisamento Radicular. 

 

41. Paciente procura atendimento de urgência 

odontológica e o cirurgião dentista faz a avaliação e 

verifica que trata-se de um abscesso endodôntico. O 

cirurgião dentista realiza o saneamento do dente 

envolvido e a drenagem do abscesso. Assinale o que for 

correto com relação à prescrição de medicamentos 

nessa situação clínica. 

a) Somente prescrição de antibiótico. 

b) Somente prescrição de analgésico. 

c) Somente prescrição de anti-inflamatório. 

d) Prescrição de Antibiótico, analgésico e anti-inflamatório. 

e) Não há necessidade de prescrição medicamentosa. 
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42. A Lei nº 8.080/90 consolidou e estruturou o Sistema 

Único de Saúde (SUS) no Brasil. No Art. 7º está descrito 

os princípios do SUS. Assinale o que for incorreto a 

respeito do Art. 7º. 

a) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral. 

b) Participação da comunidade. 

c) Os municípios poderão constituir consórcios para 

desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde 

que lhes correspondam. 

d) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 

prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática. 

e) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. 

 

43. Durante o tratamento endodôntico é necessário a 

realização de um efetivo isolamento absoluto do dente, 

para isso é necessário escolher de modo correto o 

grampo. Com relação à indicação dos grampos 

comuns, assinale a alternativa que corresponde ao 

grampo de isolamento absoluto de molares volumosos. 

a) 26. 

b) 202. 

c) W8A. 

d) 210. 

e) 212. 

 

44. Segundo a Política Nacional da Saúde Bucal, a 

aplicação tópica de flúor tem como objetivo prevenir e 

controlar a doença cárie. Assim é recomendada a 

aplicação tópica de flúor com abrangência universal 

para a população em algumas situações. Informe se é 

verdadeiro (V) ou falso (F) as situações que são levadas 

em conta para a aplicação tópica de flúor com 

abrangência universal e assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 

(  ) Exposição à água de abastecimento contendo 

naturalmente altos teores de flúor (mais que 0,54 ppm 

F). 

(  ) Exposição a flúor na água há menos de 5 anos. 

(  ) Exposição à água de abastecimento sem flúor. 

(  ) Mais de 50% dos indivíduos do grupo são livres de cárie 

aos 12 anos de idade. 

(  ) CPOD maior que 3 aos 12 anos de idade. 

a) F – F – F – F – F. 

b) V – F – F – V – F. 

c) V – V – F – V – V. 

d) F – V – V – F – V.  

e) V – V – V – V – V. 

 

45. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), “o 

câncer da boca (também conhecido como câncer de 

lábio e cavidade oral) é um tumor maligno que afeta 

lábios, estruturas da boca, como gengivas, bochechas, 

céu da boca, língua (principalmente as bordas) e a 

região embaixo da língua.” Informe se é verdadeiro (V) 

ou falso (F) para o que se afirma sobre as principais 

manifestações clínicas do câncer de boca e assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 

(  ) Lesões na cavidade oral ou nos lábios que não 

cicatrizam por mais de 15 dias, que podem apresentar 

sangramentos e estejam crescendo. 

(  ) Nódulos (caroços) no pescoço. 

(  ) Rouquidão persistente. 

(  ) Manchas/placas vermelhas ou esbranquiçadas na 

língua, gengivas, céu da boca ou bochechas. 

(  ) Em casos mais avançados, podem apresentar 

dificuldade na mastigação, deglutição e em falar. 

a) F – F – F – F – F. 

b) V – F – F – V – F 

c) V – V – F – V – V 

d) F – V – V – F – V  

e) V – V – V – V – V. 

 

46. A candidíase oral, popularmente conhecida por 

sapinho, é uma manifestação de caráter infeccioso que 

pode ser encontrada em adultos e crianças. A principal 

característica clínica é a presença de lesões brancas e 

pastosas em qualquer região da boca. Assinale a 

alternativa que corresponde ao tipo de microrganismo 

causador da candidíase oral. 

a) Vírus. 

b) Bactéria. 

c) Protozoário. 

d) Fungo. 

e) Parasita. 

 

47. Assinale a alternativa que corresponde ao material 

indicado para cimentação de próteses fixas do tipo 

metalocerâmica. 

a) Cimento Fosfato de Zinco. 

b) Cimento Resinoso. 

c) Cimento de Óxido de Zinco e Eugenol. 

d) Cimento de Hidróxido de Cálcio. 

e) Nenhuma das alternativas. 

  

48. A transmissão direta de patógenos ocorrem por contato 

de pessoa para pessoa. Gotículas que se espalham 

através espirro, tosse ou até mesmo respingos e 

aerossóis produzidos durante o atendimento 

odontológicos podem transmitir diretamente esses 

patógenos, por exemplo, o bacilo de Koch pode ser 

transmitido dessa forma. Assinale a alternativa correta 

que corresponde à doença que tem como principal 

causador o bacilo de Koch. 

a) Novo coronavírus. 

b) Tuberculose. 

c) Sífilis. 

d) Hepatite. 

e) Tétano. 

 

49. O uso dos cariostáticos possuem características 

desejadas como ação bactericida e de remineralização 

de lesões de cáries ativas, formando a fluorapativa, 

porém elas têm um efeito estético indesejado muitas 

vezes, causando escurecimento dos dentes. Assinale a 

alternativa que corresponde ao principal agente 

químico dos cariostáticos. 

a) Tiossulfato de sódio. 

b) Hidroxiapatita. 

c) Alúmen de Potássio.  

d) Diamino Fluoreto de Prata. 

e) Fluoreto de Titânio-Potássio. 

 

50. São medicamentos do tipo anti-inflamatórios não 

esteroides, exceto: 

a) Ibuprofeno. 

b) Cetoprofeno. 

c) Dexametasona. 

d) Diclofenaco. 

e) Nimesulida. 
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51. São estruturas que pertencem ao aparelho de emissão 

de raio x de consultórios odontológicos, exceto: 

a) Placa de Fósforo. 

b) Colimador. 

c) Circuito de Filamento. 

d) Discos de Alumínio. 

e) Óleo Isolante. 

 

52. Restaurações de amálgama são frequentemente 

encontrados em rotinas de avaliações odontológicas, em 

alguns casos são necessárias realizar a substituição por 

restaurações em resinas compostas. Com relação ao 

descarte adequado dos resíduos de restaurações de 

amálgama, assinale a alternativa correta. 

a) Após a remoção da restauração de amálgama, oriente o 

paciente a cuspir na cuspideira os resíduos. 

b) Colete os resíduos de amálgama e condicione no descarte 

de perfurocortantes. 

c) Colete os resíduos de amálgama e condicione em recipiente 

inquebrável de boca larga de material inerte deixado com 

água cobrindo os fragmentos. 

d) Colete os resíduos de amálgama e condicione em papel 

craft e identificado para que seja descartado em lixo 

comum. 

e) Após a remoção da restauração de amálgama, a orientação 

é sugar todos os fragmentos com sugador que tenha bomba 

à vácuo. 

 

53. O cirurgião dentista acaba de realizar uma exodontia 

de raiz residual com lesão periapical. Antes de realizar 

a sutura, ele necessita realizar a limpeza adequada do 

alvéolo com um instrumento indicado para essa 

manobra. Assinale a alternativa correta que 

corresponde ao instrumento adequado para esse 

procedimento de limpeza do alvéolo. 

a) Cureta de Gracey. 

b) Alveolótomo. 

c) Cureta McCall. 

d) Cureta de Lucas. 

e) Cureta Goldman Fox. 

 

54. As resinas acrílicas são versáteis e muito úteis na rotina 

dos procedimentos odontológicos. São indicações de uso 

das resinas acrílicas, exceto: 

a) confecção de base de próteses parciais e totais. 

b) moldeiras individuais. 

c) coroas provisórias. 

d) restaurações indiretas. 

e) placas miorrelaxantes. 

 

55. Paciente necessita realizar tratamento endodôntico do 

dente 36. Durante a anamnese o paciente relata que tem 

alergia a hipoclorito de sódio. A fim de se evitar uma 

intercorrência, o cirurgião dentista opta por uma outra 

solução irrigadora do sistema de canais radiculares. 

Assinale a alternativa correspondente à solução 

irrigadora mais indicada nessa situação. 

a) Água Destilada. 

b) Soro Fisiológico. 

c) Clorexidina 2%. 

d) Ácido Peracético 0,2%. 

e) Água Boricada 3%. 

 

 

 

 

 

56. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se 

afirma sobre as responsabilidades da equipe do 

Programa Saúde da Família (PSF) e assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 

(  ) Garantir a continuidade do tratamento, pela adequada 

referência do caso. 

(  ) Conhecer a realidade das famílias pelas quais são 

responsáveis e identificar os problemas de saúde mais 

comuns e situações de risco aos quais a população está 

exposta. 

(  ) Promover ações intersetoriais e parcerias com 

organizações formais e informais existentes na 

comunidade para o enfrentamento conjunto dos 

problemas. 

(  ) Prestar assistência integral, respondendo de forma 

contínua e racionalizada à demanda, buscando 

contatos com indivíduos sadios ou doentes. 

(  ) Incentivar a formação e/ou participação ativa nos 

conselhos locais de saúde e no Conselho Municipal de 

Saúde. 

a) F – F – F – F – F. 

b) V – F – F – V – F. 

c) V – V – F – V – V. 

d) F – V – V – F – V.  

e) V – V – V – V – V.  

 

57. O periodontista é o especialista que visa a prevenção e 

manutenção dos tecidos de sustentação do dente, 

quando clinicamente o paciente está livre de doenças 

periodontais a gengiva encontra-se com aspecto rósea e 

pontilhada. Assinale a alternativa que corresponde 

como é conhecido o aspecto de saúde gengival. 

a) Aspecto de gengivite. 

b) Aspecto de seda. 

c) Aspecto clean. 

d) Aspecto de pétala de flor. 

e) Aspecto de casca de laranja. 

 

58. Segundo a Constituição Federal (Título VIII, 

Capítulo II, Seção II da Saúde), art. 196, é correto 

afirmar que 

a) a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. 

b) as ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante 

participação complementar da iniciativa privada, serão 

organizados de forma regionalizada e hierarquizada em 

níveis de complexidade crescente. 

c) cobertura das ações e serviços de saúde a serem 

implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 

Federal. 

d) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, 

seus órgãos e entidades, da administração direta e 

indireta. 

e) Nenhuma das alternativas. 

  

59. Assinale a alternativa que corresponde ao incisivo 

central superior direito decíduo, segundo a 

Organização Internacional para Padronização. 

a) 61. 

b) 51. 

c) 71. 

d) 11. 

e) 21. 
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60. Observe a figura abaixo e assinale a alternativa que 

corresponde à especialidade odontológica que mais 

utiliza este instrumento. 

  
    Fonte: Google Imagens 
a) Cirurgia. 

b) Estomatologia. 

c) Endodontia. 

d) Periodontia. 

e) Harmonização Facial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


