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PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE JAGUARIÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO

concurso público

031. Prova objetiva
dentista (clínico geral ou generalista)

  Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
  Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
  Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum 
problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
  Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
  Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
  A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
  Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova.
  Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua 
prova, assinando termo respectivo.
  Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
  Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno.

Nome do candidato

Prédio Sala CarteiraInscriçãoRG
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto, para responder às questões de números 01 a 09.

A psicanalista Maria Homem diz que o ressentimento é a 
palavra-chave para ousar compreender o mundo hoje. Luiz 
Filipe Pondé acredita que o ressentimento faz de nós incapa-
zes de ver algo simples: o universo é indiferente aos nossos 
desejos; além de destruir em nós a capacidade de pensar e 
compreender a realidade.

Ressentir-se significa atribuir ao outro a responsabilidade 
pelo que nos faz sofrer. Como se a culpa do que não somos 
ou não podemos ser fosse sempre do outro, esse bode expia-
tório que escolhemos quando não podemos nos haver com 
nossos próprios limites. Ressentir-se é uma impossibilidade 
de esquecer ou superar um agravo. Seria uma impossibilidade 
ou uma recusa?

O ressentido não é alguém incapaz de perdoar ou esque-
cer, é alguém que não quer esquecer, não quer perdoar, nem 
superar o mal que o vitimou. O filósofo Max Scheler classifica 
como “auto envenenamento psicológico” o estado emocional 
do ressentido, um ser introspectivo ocupado com ruminações 
acusadoras e fantasias vingativas.

O ressentido é um escravo de sua impossibilidade de es-
quecer, vivendo em função de sua vingança adiada, de ma-
neira que em sua vida não é possível abrir lugar para o novo; 
trata-se de um vingativo passivo, e suas queixas contínuas 
mobilizam, no outro, confusos sentimentos de culpa. Na ver-
dade, ele acusa, mas não está seriamente interessado em ser 
ressarcido do agravo que sofreu. No ressentido, permanece 
uma dívida impagável, a compensação reivindicada é da or-
dem de uma vingança projetada no futuro. O ressentido é um 
covarde, pois não concede a si mesmo os prazeres da vingan-
ça pelo exercício da ação. Esse desejo de vingança recusado 
é o núcleo doentio do ressentimento nietzschiano. Uma vez 
que não se permite reagir, só resta ao fraco ressentir.

Por não esquecer, o ressentido não consegue entregar-
-se ao fluxo da vida presente. A memória é como uma doen-
ça, o tempo não pode ser detido, a vontade não pode “querer 
pra trás”, ou seja, corrigir o curso de suas escolhas passadas.

A solução para o ressentimento não é negá-lo, mas no-
meá-lo, informar-se sobre ele, perceber que é impossível não 
o ter em nós em alguma medida. “Conhece-te a ti mesmo”, 
foi o conselho dado pelo sábio filósofo Sócrates, no século V 
a.C. Quem sabe tenhamos a coragem e as ferramentas para 
compreender essa emoção, e, com isso, podermos nos colo-
car além do ressentimento. Talvez possamos um dia transfor-
mar esse sentimento e, assim, criar um novo modo de estar 
com o outro.

(Luciana Ribeiro Soubhia, Ressentimento.  
Revista Bem-estar, 04-07-2021. Adaptado)

01. Segundo o texto,

(A) o ressentimento dura toda uma vida e dá resolução à 
ideia de vingança, provocando sensação de justiça.

(B) os que se ressentem de atos do passado não têm 
capacidade de ver o próximo como uma vítima se-
melhante.

(C) o sentimento de culpa que acomete o ressentido  
só cessa quando ele consegue verbalizar suas frus-
trações.

(D) o ressentido debita a outrem seus problemas e nutre 
sentimento sempre adiado de retaliação.

(E) a recusa do presente é consequência de eventos 
que causaram dor ao ressentido, impossibilitando-o 
de reerguer-se.

02. Assinale a alternativa que reescreve a passagem do  
texto, de acordo com a norma-padrão de concordância  
e emprego do pronome relativo.

(A) Ressentidos escravizam-se por sua impossibilidade 
de esquecer, vivendo em função de sua vingança 
adiada, de maneira que em sua vida não se abrem 
lugares para o novo; trata-se de vingativos passivos, 
cujas queixas contínuas mobilizam, no outro, confu-
sos sentimentos de culpa.

(B) Escraviza-se os ressentidos por sua impossibilida-
de de esquecer e vivem em função de sua vingança 
adiada, de maneira que em sua vida lugares para o 
novo nunca é aberto; tratam-se de vingativos passi-
vos, que as queixas contínuas mobilizam, no outro, 
confusos sentimentos de culpa.

(C) A maioria dos ressentidos é escravo de sua impos-
sibilidade de esquecer, vivendo em função de sua 
vingança adiada, de maneira que em sua vida não 
existe aberturas para o novo; tratam-se de vingativos 
passivos, que suas queixas contínuas mobilizam, no 
outro, confusos sentimentos de culpa.

(D) Ressentidos considera-se escravo de sua impos-
sibilidade de esquecer, vivendo em função de sua 
vingança adiada, de maneira que em sua vida não 
existem possibilidades de abrir lugar para o novo; 
trata-se de vingativos passivos, os quais suas quei-
xas contínuas mobilizam, no outro, confusos senti-
mentos de culpa.

(E) Escravizam-se os ressentidos por sua impossibilida-
de de esquecer, vivendo em função de sua vingança 
adiada, de maneira que em sua vida não há possibi-
lidade de abrir lugar para o novo; tratam-se de vinga-
tivos passivos, que as queixas contínuas mobilizam, 
no outro, confusos sentimentos de culpa.
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06. É correto afirmar acerca das palavras destacadas no tre-
cho – O filósofo Max Scheler classifica como “auto enve-
nenamento psicológico” o estado emocional do ressen-
tido, um ser introspectivo ocupado com ruminações 
acusadoras e fantasias vingativas. – que

(A) introspectivo está empregada em sentido figurado; 
ruminações tem como antônimo irreflexão.

(B) introspectivo tem como antônimo extrovertido; 
ruminações está empregada em sentido figurado.

(C) introspectivo tem como sinônimo introvertido;  
ruminações está empregada em sentido próprio.

(D) introspectivo está empregada em sentido próprio; 
ruminações tem como sinônimo conversações.

(E) introspectivo e ruminações estão empregadas em 
sentido próprio; têm como sinônimos, respectiva-
mente, sisudo e regurgitação.

07. Nas passagens – O ressentido é um covarde, pois não 
concede a si mesmo os prazeres da vingança pelo exer-
cício da ação. / Por não esquecer, o ressentido não con-
segue entregar-se ao fluxo da vida presente. –, os termos 
destacados imprimem, nos respectivos contextos, rela-
ção de sentido de

(A) agente e meio.

(B) modo e meio.

(C) causa e consequência.

(D) consequência e modo.

(E) meio e causa.

08. Assinale a alternativa que substitui, respectivamente, os 
trechos destacados na passagem a seguir, observando a 
norma-padrão de regência e emprego do sinal indicativo 
de crase.

Por não esquecer, o ressentido não consegue entregar-
-se ao fluxo da vida presente. A memória é como uma 
doença, o tempo não pode ser detido, a vontade não 
pode “querer pra trás”, ou seja, corrigir o curso de suas 
escolhas passadas.

(A) ... submeter-se à corrente ... se assemelha à uma 
doença ... mudar à trajetória ...

(B) ... abandonar-se a sequência ... compara-se à  
um mal ... alterar à rota ...

(C) ... render-se à sucessão ... se assemelha a uma  
doença ... dar outro rumo à sequência ...

(D) ... ceder a sucessão ... compara-se à doença ...  
modificar à sequência ...

(E) ... sucumbir à corrente ... se assemelha à certa  
doença ... mudar a trajetória ...

03. As referências a psicanalistas e filósofos são emprega-
das

(A) como elementos estruturais que permitem que as 
ideias da autora refutem as dos autores que ela cita, 
direta ou indiretamente.

(B) para expressar pontos de vista contraditórios sobre o 
tema, suscitando polêmica de interpretação.

(C) para expor ideias nem sempre ancoradas na realida-
de, provocando, no leitor, dúvidas acerca do tema.

(D) para traduzir diferentes sentimentos diante da pro-
blemática tratada, com o que a autora se exime de 
opinar.

(E) como reforço dos pontos de vista da autora, servindo 
como argumentos que conferem maior credibilidade 
a seu discurso.

04. Assinale a alternativa em que o trecho entre colchete 
substitui o original, empregando o pronome de acordo 
com a norma-padrão.

(A) ... significa atribuir ao outro a responsabilidade... 
[significa atribuí-lo a responsabilidade]

(B) ... só resta ao fraco ressentir. [só o resta ressentir]

(C) ... o universo é indiferente aos nossos desejos...  
[o universo lhes é indiferente]

(D) ... transformar esse sentimento [transformar-lhe]

(E) Quem sabe tenhamos a coragem e as ferramentas 
... [quem sabe tenhamos elas]

05. Assinale a alternativa que identifica, correta e respecti-
vamente, o sentido que as expressões destacadas na 
passagem a seguir imprimem aos contextos em que se 
encontram.

O ressentido é um covarde, pois não concede a si mes-
mo os prazeres da vingança pelo exercício da ação. Esse 
desejo de vingança recusado é o núcleo doentio do res-
sentimento nietzschiano. Uma vez que não se permite 
reagir, só resta ao fraco ressentir.

(A) Consequência e tempo.

(B) Explicação e causa.

(C) Causa e modo.

(D) Concessão e condição.

(E) Conclusão e meio.
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MateMática

11. Para o desenvolvimento de determinado serviço, três or-
çamentos foram solicitados. Sabendo-se que a diferença 
entre os valores dos orçamentos de valor mais alto e o 
de valor mais baixo é de R$ 3.800,00, e que o orçamento 
de valor intermediário é de R$ 15.000,00 e corresponde à 
média dos valores dos demais orçamentos, o orçamento 
de valor mais baixo foi de

(A) R$ 13.300,00.

(B) R$ 13.200,00.

(C) R$ 13.100,00.

(D) R$ 13.000,00.

(E) R$ 12.900,00.

12. Uma empresa iniciou suas atividades em 2019 e tem, 
ao todo, 175 funcionários, que foram contratados por 
meio de um concurso realizado em 2019 e outro con-
curso realizado em 2020. Se a razão entre os números 
de funcionários contratados do primeiro e do segundo 

concurso é 
2

3 , então a diferença entre esses mesmos 

números é de

(A) 30.

(B) 35.

(C) 40.

(D) 45.

(E) 50.

13. Com 270 unidades de uma ferramenta A e 450 unidades 
de uma ferramenta B, pretende-se fazer a maior quanti-
dade de kits, cada um deles, com a mesma quantidade de 
ferramenta do tipo A e a mesma quantidade de ferramenta 
do tipo B, de modo que todas as ferramentas sejam distri-
buídas nos kits. Sendo assim, a quantidade de ferramen-
tas B que deverá ser colocada em cada kit é igual a

(A) 2.

(B) 3.

(C) 5.

(D) 9.

(E) 10.

14. Tem-se uma folha de papel no formato retangular, de 
p erímetro 200 cm. Sabendo-se que a medida dos maio-
res lados dessa folha excede em 20 cm a medida dos 
menores lados, a área que essa folha ocupa no espaço, 
em cm2, é de

(A) 2 200.

(B) 2 400.

(C) 2 800.

(D) 3 000.

(E) 3 200.

09. Assinale a alternativa de acordo com a norma-padrão de 
colocação dos pronomes átonos e de emprego do verbo 
“haver”.

(A) Se nos houvéssemos com nossos próprios limites, 
talvez não se criassem bodes expiatórios.

(B) Já houveram diversos estudos acerca do ressenti-
mento, como claramente constata-se no texto.

(C) É consenso que, entre os ressentidos, haviam muitos 
propensos a vingar-se, sem motivo aparente.

(D) Conhecemos pessoas de bem que nunca havia tido 
a experiência de confrontar-se com um ressentido.

(E) É recomendável que hajam mais estudos para que 
se conheçam melhor as atitudes de um ressentido.

10. Leia a tira, para responder à questão.

(Quino. Toda Mafalda)

É correto afirmar que o efeito de sentido de humor, na tira, 
está fundado na

(A) enunciação sem convicção de afirmações análogas.

(B) declaração decisiva de preceitos incoerentes.

(C) conceituação equivocada de princípios éticos.

(D) expressão categórica de ideias contraditórias.

(E) ênfase exagerada a afirmações de sentido confluente. 
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r a s c u n h o15. Uma verba para certa secretaria municipal está sendo 
liberada em partes, mensalmente. Atualmente, a se-
cretaria já recebeu o total de R$ 4,5 milhões, o corres-

pondente a 
4

3  da verba inicialmente rubricada na previ-

são orçamentária. Entretanto, um corte correspondente 

a 
8

1  do valor total da previsão orçamentária foi feito, 

impactando na diminuição de todas as verbas rubrica-
das, na mesma proporção. Dessa forma, o valor res-
tante que essa secretaria tem ainda a receber é de

(A) R$ 750 mil.

(B) R$ 850 mil.

(C) R$ 950 mil.

(D) R$ 1,05 milhões.

(E) R$ 1,15 milhões.

16. Em um grupo com 30 funcionários, há somente os que 
têm apenas 1 dependente, os que têm apenas 2 depen-
dentes e os que têm apenas 3 dependentes, totalizando 
55 dependentes. Se a quantidade de funcionários com 
apenas 2 dependentes corresponde à soma das quan-
tidades dos demais funcionários, então a quantidade de 
funcionário que têm apenas 1 dependente é

(A) 4.

(B) 6.

(C) 8.

(D) 10.

(E) 12.

17. Em determinado dia, foram emitidas duas notas fiscais, 
totalizando R$ 26.250,00, sendo que uma delas tinha va-
lor 10% maior que a outra. A nota fiscal de valor mais 
baixo estava associada à venda de um produto com pre-
juízo correspondente a 20% sobre o custo, custo esse no 
valor de

(A) R$ 14.175,00.

(B) R$ 14.825,00.

(C) R$ 15.175,00.

(D) R$ 15.625,00.

(E) R$ 16.075,00.
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r a s c u n h o18. O gráfico representa a distribuição da quantidade de pes-
soas que responderam “sim” a quatro perguntas apre-
sentadas em uma pesquisa.

Respostas sim

50

40

60

Pergunta 1

Pergunta 2

Pergunta 3

Pergunta 4

Sabendo que o ângulo central do setor que representa a 
pergunta 4 mede 135º, é correto afirmar que o número de 
pessoas que respondeu a essa pergunta foi

(A) 70.

(B) 75.

(C) 80.

(D) 85.

(E) 90.

19. Um prisma reto com base triangular será construído em 
madeira. Sabe-se que sua altura será de 10 cm, e que 
suas bases terão o formato de triângulo retângulo, e es-
sas bases terão o maior e menor lados medindo 13 cm 
e 5 cm, respectivamente. O volume desse prisma, após 
construído, será de

(A) 150 cm3.

(B) 300 cm3.

(C) 325 cm3.

(D) 600 cm3.

(E) 650 cm3.

20. Em um grupo de pessoas, cada participante enviou uma 
única mensagem a cada outro participante. Sabendo-se 
que, ao todo, 306 mensagens foram enviadas, é corre-
to afirmar que, se esse grupo tivesse 2 participantes a 
mais, o número total de mensagens que seriam enviadas 
é igual a

(A) 309.

(B) 326.

(C) 342.

(D) 360.

(E) 380.
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23. O procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou 
ao Supremo Tribunal Federal (STF) que manter o afas-
tamento do governador Wilson Witzel é “imprescindível 
para garantir a higidez da investigação judicial.

(CNN Brasil https://bitlybr.com/Dhxci. 04.09.2020. Adaptado)

Wilson Witzel foi afastado do cargo de governador no  
Estado do

(A) Maranhão.

(B) Rio Grande do Sul.

(C) Rio de Janeiro.

(D) Amazonas.

(E) Mato Grosso do Sul.

24. Até ontem, o grupo vinha conquistando províncias nos 
arredores da capital, na estratégia de formar um cerco. A 
conquista ocorreu na manhã de hoje (horário de Brasília), 
com o atual presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, e 
seu vice, Amrullah Saleh, fugindo para o Tajiquistão

(uol.com.br https://bitlybr.com/HgXxRW. 15.08.2021. Adaptado)

A respeito do grupo fundamentalista Talibã, é correto afirmar:

(A) expulso recentemente da capital Baku, retomou o con-
trole de todo o país após a saída do exército dos EUA.

(B) apesar de ser um grupo armado, não entrou em con-
flito com a população da capital Baku, em sua quase 
totalidade apoiadora do novo regime.

(C) entrou em confronto direto com o exército estaduni-
dense na capital Cabul, que decidiu recuar e retirar 
as tropas do país.

(D) a união do exército oficial do país com as tropas esta-
dunidenses para resistir ao ataque prolongou o cerco à 
capital por semanas antes da vitória do grupo armado.

(E) armado, retornou à capital Cabul após 20 anos refu-
giado na fronteira com o Paquistão.

25. Um incêndio atingiu um galpão da Cinemateca Brasileira, 
em São Paulo. O prédio que pegou fogo nesta quinta-feira 
(29. jul.) é o que fica na Vila Leopoldina, na Zona Oeste 
de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incên-
dio começou por volta das 18h30. Pessoas que estão na 
esquina estavam no prédio e conseguiram sair a tempo.

(G1.globo.com https://bitlybr.com/xuSj8cU. 29.07.2021. Adaptado)

Sobre o incêndio ocorrido na Cinemateca Brasileira, é 
correto afirmar que o prédio

(A) atingido já havia sido notificado em relação aos riscos 
de incêndio e, por isso, foi esvaziado anteriormente.

(B) abrigava exposições e salas de cinema e, por isso, 
o acervo não foi afetado, apenas as instalações ao 
público.

(C) atingido continha um acervo com roteiros, arquivos 
em papel, cópias de filmes e equipamentos antigos.

(D) era sede de um museu com todo o acervo público da 
cinemateca, que se perdeu em sua totalidade.

(E) possuía um forte sistema de segurança contra incên-
dios e, portanto, nada do acervo se perdeu.

atuaLidades

21. A maior parte das cidades do Amapá enfrentou proble-
mas no fornecimento de energia, que afetou o abaste-
cimento de água, a compra e armazenamento de ali-
mentos, serviços de telefonia e internet, entre outros. 
Quase 90% da população (cerca de 765 mil pessoas) 
foi afetada.

(G1.globo.com https://bitlybr.com/gSvA7. 18.11.2020. Adaptado)

A respeito do “apagão” do Amapá, é correto afirmar que

(A) afetou boa parte do estado do Amapá, mas não foi 
possível identificar as causas do acontecimento e a 
energia foi regularizada em uma semana.

(B) atingiu três transformadores na subestação de Ma-
capá, o que gerou 22 dias de rodízio no fornecimento 
de energia no Estado e protestos populares.

(C) atingiu apenas um transformador de energia e, por 
isso, houve o retorno do abastecimento em três dias, 
amenizando os prejuízos à população.

(D) afetou todo o Estado, e os prejuízos mais significati-
vos ocorreram apenas em relação ao agronegócio.

(E) atingiu todas as cidades do Estado e causou um ain-
da incalculável prejuízo, além de protestos ao longo 
dos seus 35 dias de duração.

22. Pensilvânia e Nevada, dois dos principais campos de ba-
talha da eleição presidencial dos Estados Unidos, certifi-
caram nesta terça-feira (24.nov.) a vitória do presidente 
eleito, o democrata Joe Biden.

Também nesta terça, Biden apresentou formalmente par-
te da equipe do novo governo.

(G1.globo.com https://bitlybr.com/2zSJ. 24.11.2020. Adaptado)

Em relação à equipe apresentada pelo presidente dos 
Estados Unidos da América, é correto afirmar:

(A) não representa mudanças significativas, e segue a 
orientação conservadora do governo anterior.

(B) apresenta uma mulher como vice, mas não foram 
indicadas representantes femininas nos demais car-
gos de alto escalão.

(C) há indicações de mulheres para cerca de um terço 
dos cargos que compõe sua equipe, demonstrando 
seu progressismo assumido em campanha.

(D) há indicação de uma mulher para chefia de inteligên-
cia dos Estados Unidos e de um latino no setor de 
imigração, pela primeira vez na História.

(E) apresenta um gabinete progressista retomando no-
mes do governo Obama e demonstrando o alinha-
mento que embasou seu projeto de governo.
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28. Considere os dados da planilha a seguir, digitada no  
Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão:

Para se obter a altura média das pessoas, deve-se utili-
zar a fórmula:

(A) =MÉDIA(Altura)

(B) =MÉDIA(B)

(C) =MÉDIA(B2:B6)

(D) =MÉDIA(1,8:1,5)

(E) =MÉDIA(A;B)

29. No Microsoft PowerPoint 2016, a aba “Transições” possui 
efeitos e ajustes que controlam

(A) a forma como os slides alternam de um para o outro 
no decorrer da apresentação.

(B) como o arquivo será visualizado, permitindo que a 
apresentação seja exportada em PDF.

(C) o tipo de animação executada pelos objetos contidos 
no slide, como texto e imagem.

(D) a formatação e o estilo do texto em todos os slides 
da apresentação.

(E) a paleta de cores utilizada pela apresentação, permi-
tindo que ela seja facilmente alterada com base em 
um conjunto de definições pré-configuradas.

noções de inforMática

26. No Microsoft Windows 10, a Microsoft Store é

(A) uma loja em que é possível comprar softwares e 
equipamentos exclusivamente da Microsoft.

(B) uma plataforma unificada de distribuição de conteú-
do digital, em que é possível obter aplicativos, jogos 
e vídeos.

(C) uma central de acesso da Microsoft, que permite ini-
cializar aplicativos instalados na máquina, tais como 
Word, Excel ou PowerPoint.

(D) uma central de ajuda e suporte, que permite que fun-
cionários da central de suporte da Microsoft se co-
nectem à máquina para resolver problemas simples.

(E) um utilitário para compartilhamento de aplicativos, 
que permite instalar os aplicativos do computador no 
celular, e vice-versa.

27. Observe a tabela a seguir, digitada no Microsoft Word 
2016 em sua configuração padrão:

A1 B1 C1
A2 B2 C2
A3 B3 C3

Para que uma nova linha seja inserida na tabela, imedia-
tamente abaixo das células identificadas como A1, B1 e 
C1, é necessário clicar com o botão

(A) primário do mouse sobre A1 e pressionar a tecla 
Enter.

(B) secundário do mouse sobre A2 e, no menu, selecionar 
Inserir > Inserir Linhas Abaixo.

(C) primário do mouse sobre C1 e pressionar as teclas 
Ctrl+Enter.

(D) secundário do mouse sobre B1 e, na barra de 
ferramentas, selecionar a aba Inserir e clicar sobre o 
botão “Inserir Abaixo”.

(E) secundário do mouse sobre A1 e, no menu, selecionar 
Inserir > Inserir Linhas Abaixo.

30. Considere a URL fictícia a seguir:

https://google-facebook.itau.com/instagram.php?dominio=vunesp.com.br

Essa URL fictícia, caso fosse válida, pertenceria ao domínio:

(A) google.com

(B) facebook.com

(C) instagram.com

(D) itau.com

(E) vunesp.com.br
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34. Com relação ao diagnóstico diferencial das lesões odon-
togênicas dos maxilares, assinale a alternativa que apre-
senta apenas lesões que podem apresentar imagens  
radiolúcidas multiloculares.

(A) Ameloblastoma, tumor odontogênico adenomatoide 
e mixoma.

(B) Ceratocisto odontogênico, ameloblastoma e mixoma.

(C) Cementoblastoma, ceratocisto odontogênico e tumor 
odontogênico adenomatoide.

(D) Ceratocisto odontogênico, cementoblastoma e ame-
loblastoma.

(E) Ameloblastoma, cementoblastoma e mixoma.

35. Assinale a alternativa que apresenta os quatro tipos de 
estímulos nocivos causadores das inflamações pulpares 
e os exemplos correspondentes para cada um deles.

(A) Dano mecânico – atrição; lesão térmica – alteração 
barométrica; irritação química – uso inadequado de 
material odontológico; e, efeitos bacterianos – cárie.

(B) Dano mecânico – abrasão; lesão térmica – restaura-
ção metálica extensa não isolada; irritação química 
– reação exotérmica de material dentário; e, efeitos 
bacterianos – cárie.

(C) Dano mecânico – erosão; lesão térmica – reação 
química exotérmica de material dentário; irritação 
química – uso inadequado de material odontológico; 
e, efeitos bacterianos – gengivite.

(D) Dano mecânico – abrasão; lesão térmica – polimento; 
irritação química – alteração barométrica; e, efeitos 
bacterianos – cárie.

(E) Dano mecânico – alteração barométrica; lesão térmica  
– reação química exotérmica de material dentário; 
irritação química – uso inadequado de ácido em  
restauração de resina; e, efeitos bacterianos – trans-
porte via vascular de toxina bacteriana.

36. De acordo com a classificação vigente das Doenças  
e Condições Periodontais e Peri-implantares (2017),  
assinale a alternativa que apresenta apenas fatores de 
risco sistêmicos ou locais que intervêm na gengivite.

(A) Secura bucal, candidose e pigmentação induzida por 
medicamentos.

(B) Reações de hipersensibilidade, processos reacionais 
e deficiência de vitamina C.

(C) Tabagismo, hiperglicemia e hormônios esteroides  
sexuais.

(D) Neoplasias, doenças autoimunes da pele e das mem-
branas mucosas e processos reacionais.

(E) Deficiência de vitamina C, trauma mecânico e reações 
de hipersensibilidade.

conhecimentos específicos

31. O sistema estomatognático apresenta funções digesti-
vas, sensoriais e motoras. As funções sensoriais da cavi-
dade oral e das estruturas craniofaciais a ela associadas 
incluem as sensações:

(A) a sucção, a respiração, a sensibilidade tátil, a sensi-
bilidade térmica e a propriocepção.

(B) a mastigação, a gustação, a sensibilidade tátil, a 
sensibilidade térmica e a dor.

(C) a gustação, a sensibilidade tátil, a sensibilidade  
térmica, a propriocepção e a dor.

(D) a deglutição, a rejeição de alimentos, a secreção  
reflexa da saliva, a gustação e a mastigação.

(E) a fonação, a secreção reflexa da saliva, a sucção, a 
propriocepção e a vocalização.

32. Sobre o exame físico realizado pelo cirurgião-dentista, 
cujo objetivo é a complementação da anamnese para fins 
diagnósticos, é correto afirmar que

(A) as imagens radiográficas fazem parte desse exame.

(B) as manobras de semiotécnica, inspeção, palpação, 
percussão e auscultação fazem parte desse exame.

(C) o exame físico não inclui a inspeção da orofaringe.

(D) o exame físico não inclui a avaliação clínica dentário 
e periodontal.

(E) a inspeção quanto ao biotipo do paciente não com-
pete ao cirurgiã-dentista.

33. No tratamento de paciente saudável com a presença de 
lesão herpética labial dolorosa, a conduta do cirurgião-
-dentista inclui

(A) orientar o paciente quanto à prevenção da transmis-
são da doença e das possíveis infecções secundárias.

(B) encaminhar ao infectologista para medicação sistê-
mica, no caso de lesões extensas.

(C) prescrever pomada com corticosteroide sem a asso-
ciação com pomada antiviral.

(D) prescrever pomada antibiótica ou antibiótico sistêmico 
para prevenção das infecções secundárias.

(E) aguardar o ciclo da doença até o seu desaparecimento, 
sem tomar qualquer providência.
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41. Em casos refratários de alveolite após exodontia, quando 
há persistência do quadro doloroso, pode ser indicado:

(A) curetagem do alvéolo, irrigação com solução de hipo-
clorito e sutura.

(B) uso de pasta medicamentosa à base de metronida-
zol e lidocaína.

(C) prescrição antibiótica em todos os casos.

(D) orientar ao paciente quanto aos cuidados com higieni-
zação, prescrição de analgésico e anti-inflamatório e 
uso de pasta medicamentosa à base de triancinolona.

(E) prescrição analgésica por 48 horas, não cessando a 
dor, prescrição antibiótica.

42. Para a realização de exodontia de terceiro molar mandi-
bular incluso em ambiente ambulatorial, é correto afirmar 
que

(A) a administração de corticosteroide por via oral em 
dose única no pré-operatório visa a prevenção da  
hiperalgesia e controle de edema pós-operatório.

(B) o uso de antibiótico e corticosteroide pré-operatório  
é indicado para todos os casos.

(C) o uso de antibiótico e corticosteroide pré-operatório 
é indicado no caso da presença de pericoronarite na 
fase aguda.

(D) o uso de antibiótico pré-operatório pode reduzir o uso 
de medicação analgésica no pós-operatórios.

(E) uma dose de corticosteroide é indicada para todos 
os casos nos pós-operatórios.

43. No diagnóstico diferencial entre uma emergência e uma 
urgência endodôntica com o objetivo de se identificar o 
melhor momento de intervenção, é correto afirmar que

(A) a urgência requer um procedimento imediato para o 
restabelecimento do conforto do paciente.

(B) a urgência verdadeira rompe o equilíbrio do paciente 
e o impede de executar atividades rotineiras.

(C) dificilmente, o emprego de analgésicos alivia a dor 
associada a uma urgência verdadeira.

(D) uma emergência verdadeira raramente dura mais 
que 2 a 3 dias, que é o período normal de uma res-
posta inflamatória aguda.

(E) geralmente, o emprego de analgésicos alivia a dor 
associada a uma emergência verdadeira.

37. Sobre a mucocele, uma das lesões odontológicas de  
mucosa mais comuns, é correto afirmar que

(A) está obrigatoriamente associada ao trauma local.

(B) é considerada lesão cística verdadeira.

(C) é mais prevalente na população idosa.

(D) apresenta coloração azulada quando a lesão se loca-
liza mais profunda ao tecido conjuntivo.

(E) apresenta maior incidência no lábio inferior.

38. As estruturas anatômicas que constituem a imagem radio-
gráfica denominada Y invertido de Ennis são:

(A) linha oblíqua externa e linha milohioidea.

(B) linha oblíqua externa e forame mentoniano.

(C) forame incisivo e assoalho da fossa nasal.

(D) cortical da parede anterior do seio maxilar e assoalho 
da fossa nasal.

(E) forame incisivo e cortical da parede anterior do seio 
maxilar.

39. Sobre a complicação anestésica local denominada pares-
tesia, assinale a alternativa correta.

(A) A sua ocorrência é considerada uma complicação 
comum de procedimentos cirúrgicos orais e implan-
tes dentários mandibulares.

(B) A solução anestésica, por si só, pode contribuir para 
o desenvolvimento de parestesia após a injeção.

(C) O trauma em um nervo produzido pelo simples con-
tato com uma agulha é insuficiente para produzir  
parestesia.

(D) A perda do paladar não é um dos sintomas da pares-
tesia quando o nervo lingual está envolvido.

(E) A denominação hiperestesia é dada quando a pares-
tesia persiste por mais de quatro semanas.

40. De acordo com os princípios de preparo da Dentística 
Restauradora, sobre o bisel do ângulo cavo superficial, é 
correto afirmar que

(A) não se faz para o amálgama devido à dificuldade de 
brunimento.

(B) deve ser realizado para facilitar o brunimento do 
amálgama de prata.

(C) não se faz para o amálgama, pois a resistência do 
material está relacionada com sua espessura.

(D) deve ser realizado para o amálgama com a finali-
dade de promover uma melhor interface do material 
restaurador e a estrutura dental.

(E) deve ser realizado para o amálgama com a finalidade 
de promover maior durabilidade da restauração.
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47. Considerando-se as diferenças fisiológicas, patológicas 
e psicológicas decorrentes do processo de envelheci-
mento, é imprescindível que o cirurgião-dentista esteja 
atento para algumas questões durante os procedimentos 
clínicos.

Para o atendimento odontológico a pacientes acima dos 
80 (oitenta) anos, assinale a alternativa que apresenta a 
informação correta.

(A) O diazepan é a droga mais indicada para sedação 
consciente por via oral.

(B) A lidocaína sem vasoconstritor é a solução anestésica 
local mais indicada.

(C) Os anti-inflamatórios não esteroides são os de eleição 
em intervenções mais invasivas.

(D) A tetraciclina é o antibiótico de eleição para as infecções 
odontogênicas.

(E) São indicadas consultas curtas, em torno de 50 minutos.

48. O segundo trimestre da gravidez é considerado o período 
ideal para o atendimento odontológico. O anestésico local 
contraindicado para gestantes devido ao risco de desen-
volvimento de metemoglobinemia e efeito ocitócico é:

(A) cloridrato de prilocaína 3% associado à felipressina.

(B) cloridrato de lidocaína 2% associado à epinefrina 
1:100.000.

(C) cloridrato de mepivacaína 3% sem vasoconstritor.

(D) cloridrato de lidocaína 2% associado à epinefrina 
1:200.000.

(E) cloridrato de mepivacaína 2% associado à epinefrina 
1:100.000.

49. Criança em idade escolar, no período de verão, com  
clima quente e úmido, apresenta inúmeras lesões bila-
terais ao redor do nariz e boca. Iniciaram como lesões 
maculopapulares eritematosas que rapidamente evoluí-
ram para vesículas e pústulas com crostas cor de mel 
espessas e aderentes, com sensação de prurido e sem 
repercussão sistêmica.

A descrição refere-se a um quadro clínico característico 
de infecção bacteriana:

(A) impetigo bolhoso ou estafilocócico.

(B) candidíase crônica hiperplásica.

(C) varicela.

(D) impetigo não bolhoso ou contagioso.

(E) herpes zoster.

44. Para se reconhecer uma reação anafilática generalizada é 
importante saber a sequência reacional típica no organismo 
com o objetivo da tomada de providências imediatas.

Sobre essa sequência, assinale a alternativa correta.

(A) Inicia-se pelas reações cutâneas, associadas ou não 
por distúrbios gastrointestinais ou geniturinários.

(B) Inicia-se pelos sintomas respiratórios com possível 
edema de laringe.

(C) Inicia-se pelo sistema cardiovascular com palidez, 
palpitações e taquicardia.

(D) Após as reações cardiovasculares, seguem-se as rea-
ções respiratórias.

(E) Após as reações cutâneas aparecem os sintomas car-
diovasculares como hipotensão e arritmias cardíacas.

45. Sobre as disfunções temporomandibulares, assinale a 
alternativa correta.

(A) Podem ser classificadas em duas categorias: desor-
dens externas da articulação e doenças infecciosas 
da articulação.

(B) Podem ser classificadas em três categorias: dor mio-
fascial; desordens internas da articulação; e, doenças 
degenerativas da articulação.

(C) O uso de medicação sistêmica é sempre necessário.

(D) O diagnóstico diferencial com outras patologias é  
facilitado pela dor localizada característica.

(E) O tratamento fisioterápico é indicado e eficaz em  
todos os casos.

46. No atendimento de bebês na fase de aleitamento materno, 
o cirurgião deve saber que o leite materno é

(A) mais acidogênico que quando comparado à solução 
de lactose pura.

(B) mais acidogênico que quando comparado à sacarose.

(C) mais cariogênico que o leite bovino.

(D) mais cariogênico que o leite bovino com sacarose.

(E) menos cariogênico que o leite bovino.
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53. A aplicação tópica de flúor com abrangência universal é 
recomendada em populações nas quais seja constatada 
a seguinte situação:

(A) exposição à água de abastecimento com teor de 
flúor abaixo de 0,4 ppmF.

(B) exposição de flúor na água há menos de 10 anos.

(C) índice CPOD maior que 2 aos 12 anos de idade.

(D) menos de 50% dos indivíduos do grupo são livres de 
cárie aos 12 anos.

(E) menos de 40% dos indivíduos do grupo são livres de 
cárie aos 12 anos.

54. Para minimizar o risco ergonômico, o cirurgião-dentista 
deve observar as seguintes recomendações:

(A) usar todos os equipamentos de proteção individual.

(B) respeitar as normas de biossegurança.

(C) valorizar momentos de lazer com a equipe.

(D) utilizar protetores auriculares.

(E) usar preferencialmente técnicas manuais ao invés 
das mecanizadas.

55. Para a manutenção da cadeia asséptica do campo ope-
ratório durante a realização de uma exodontia, é indis-
pensável

(A) usar antibioticoterapia profilática.

(B) não usar sugador de alta potência.

(C) não utilizar a caneta de alta-rotação.

(D) fazer bochecho com solução alcoólica pré-operatório.

(E) usar antissepsia extrabucal.

56. Entende-se por desinfecção de alto nível

(A) processo físico ou químico que destrói microrganis-
mos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, 
a maioria dos vírus e dos fungos, na pele ou mucosas.

(B) processo químico que destrói microrganismos patogê-
nicos na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos 
vírus e dos fungos e um número elevado de esporos 
bacterianos, de objetos inanimados e superfícies.

(C) processo físico ou químico que destrói todos os micror-
ganismos de artigos críticos, inclusive micobactérias e 
fungos.

(D) processo físico ou químico que destrói a maioria dos 
microrganismos de artigos semicríticos, inclusive  
micobactérias e fungos, exceto um número elevado 
de esporos bacterianos.

(E) processo químico que destrói a maioria dos micror-
ganismos de artigos críticos, inclusive micobactérias 
e fungos, exceto um número elevado de esporos 
bacterianos.

50. Os principais agravos que acometem a saúde bucal e 
que têm sido objeto de estudos epidemiológicos em  
virtude de sua prevalência e gravidade, demonstrado  
por meio do levantamento epidemiológico realizado pelo 
Ministério da Saúde em 2003, são:

(A) cárie dentária, doença periodontal; doença pulpar, 
câncer de boca, fluorose dentária, edentulismo e má 
oclusão.

(B) cárie dentária, doença periodontal; câncer de boca, 
traumatismos dentários, edentulismo, má oclusão e 
traumatismo facial.

(C) cárie dentária, doença periodontal; câncer de boca, 
dores orofaciais, edentulismo e má oclusão.

(D) cárie dentária, doença periodontal; câncer de boca, 
traumatismos dentários, doenças infectocontagiosas 
e edentulismo.

(E) cárie dentária, doença periodontal; câncer de boca, 
traumatismos dentários, fluorose dentária, edentulismo 
e má oclusão.

51. Em uma campanha de combate à cárie e à doença perio-
dontal, uma secretaria de saúde municipal hipotética, com 
pouco recurso para confecção de material impresso, elen-
cou um único fator de risco para as duas doenças a fim 
de ser tema dos cartazetes de sensibilização à população.

O tema escolhido foi:

(A) a prevenção de trauma dental.

(B) a orientação quanto ao uso de dentifrício fluoretado.

(C) a orientação quanto ao uso do fio dental.

(D) o combate ao consumo excessivo do açúcar.

(E) a orientação sobre o controle de doenças infectocon-
tagiosas.

52. Segundo a Política Nacional de Saúde Bucal do Minis-
tério da Saúde, uma ação de educação em saúde bucal 
compete ao

(A) cirurgião-dentista planejá-la, organizá-la e executá-la.

(B) cirurgião-dentista planejá-la, organizá-la, supervisioná-la 
e avaliá-la.

(C) técnico em saúde bucal planejá-la, organizá-la, super-
visioná-la e avaliá-la.

(D) técnico em saúde bucal planejá-la e organizá-la, e, ao 
auxiliar em saúde bucal executá-la.

(E) técnico em saúde bucal e auxiliar em saúde bucal 
planejá-la, organizá-la e executá-la.
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59. Considere que Cláudio é prefeito de Jaguariúna e deseja 
se ausentar do município por 20 (vinte) dias. Luciano, 
o vice-prefeito, já informou a Cláudio que se recusará a 
substituí-lo, pois está fazendo uma reforma em sua casa 
e sem tempo para outras obrigações. Paulo, presidente 
da Câmara Municipal, também não quer assumir o cargo 
do prefeito durante sua ausência. Com base na Lei  
Orgânica do Município de Jaguariúna, é correto afirmar 
que

(A) Cláudio poderá se ausentar do município por 20  
(vinte) dias, independentemente de licença da  
Câmara Municipal, pois esta apenas é exigida para  
ausência superior a 30 (trinta) dias.

(B) Luciano pode livremente se recusar a substituir 
o prefeito, já que não há sanção prevista para tal  
recusa, desde que o faça formalmente, por escrito, 
em 05 (cinco) dias.

(C) Cláudio poderá se ausentar por 20 (vinte) dias do 
município, independentemente de prévia licença do 
presidente da Câmara Municipal, desde que Luciano 
aceite substituí-lo.

(D) caso Paulo se recuse por qualquer motivo a assumir 
o cargo de Prefeito, perderá incontinenti a sua função 
de dirigente do Legislativo.

(E) Cláudio poderá se ausentar por até 120 (cento e  
vinte) dias do município, independentemente de  
licença prévia da Câmara Municipal, sem perda do 
mandato e recebendo sua remuneração mensal.

60. Suponha que Joana é casada com Sérgio e é servidora 
pública do Município de Jaguariúna. Sérgio foi eleito  
vereador do município de Santa Bárbara d’Oeste/SP, que 
fica a, aproximadamente, 70 km de distância de Jagua-
riúna. Como Sérgio vai ter que se deslocar para a refe-
rida cidade para o exercício de mandato eletivo, Joana  
deseja a concessão da licença para acompanhamento  
de cônjuge por prazo indeterminado. Considerando a  
situação apresentada e o disposto na Lei Complementar  
no 209/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Jaguariúna), é correto afirmar que Joana

(A) terá direito à licença com remuneração pelo prazo 
que durar o exercício do mandato eletivo.

(B) não terá direito à licença, pois o deslocamento de 
Sérgio ocorrerá para município situado até 100 (cem) 
quilômetros do município de Jaguariúna.

(C) apenas terá direito à licença se comprovar que o 
trajeto de ônibus entre Jaguariúna e Santa Bárbara 
d’Oeste dura mais do que uma hora e meia.

(D) deverá requerer a licença com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de indeferimento 
liminar.

(E) apenas terá direito à licença se não tiver sofrido san-
ção disciplinar punida com suspensão nos últimos 
cinco anos.

57. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), instituído em 
1988, por ocasião da promulgação da Constituição  
Federal Brasileira,

(A) idosos e crianças têm prioridade no acesso aos  
serviços.

(B) a universalidade é o princípio que assegura o atendi-
mento em todos os níveis de complexidade.

(C) o princípio da equidade define que cada indivíduo 
será atendido conforme suas necessidades.

(D) toda verba do SUS é proveniente do governo federal.

(E) o desafio atual é fortalecer sua estrutura hierárquica 
piramidal.

58. O cirurgião-dentista teve conhecimento de fato sigiloso 
revelado por seu paciente de 18 (dezoito) anos de idade 
durante a sua anamnese. Em atendimento à mãe desse 
paciente, o profissional revelou o fato que lhe foi confiado 
em sigilo.

De acordo com os dispositivos do Código de Ética Odon-
tológica vigente, o caso enquadra-se como:

(A) justa causa à quebra de sigilo profissional.

(B) dever fundamental de exercer a profissão mantendo 
comportamento digno.

(C) infração ética por aproveitar-se de situações decor-
rentes da relação profissional/paciente para obter 
vantagem física, emocional, financeira ou política.

(D) infração ética por iniciar qualquer procedimento ou 
tratamento odontológico sem o consentimento prévio 
do paciente ou do seu responsável legal, exceto em 
casos de urgência ou emergência.

(E) infração ética por quebra de sigilo profissional.



15 pjag1901/031-Dentista-Clínicogeral-generalistaConfidencial até o momento da aplicação.



Confidencial até o momento da aplicação.


