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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO-PARÁ 

Concurso Público – Edital Nº. 001/2008 
 

PROVA OBJETIVA 
                            

C A R G O 
ODONTÓLOGO 

 
 

 Nº. DE INSCRIÇÃO: ________________________. 
 

 
 

O R I E N T A Ç Õ E S 
 

1- Este CADERNO DE PROVA é composto de 30 (trinta) questões com 04 (quatro) alternativas e somente 
uma correta e caso exista algum problema de impressão, ou outro qualquer, comunique imediatamente aos 
fiscais de sala. 

 
2- Somente depois de decorridos quarenta e cinco minutos do início da prova, o candidato poderá entregar o 

seu Cartão Resposta e o Caderno de Questões, e após decorridos duas horas do início da mesma o 
candidato poderá levar o Caderno de Questões. 

 
3- Assine seu nome no CARTÃO RESPOSTA que você recebeu e transcreva para o mesmo a resposta 

definitiva de cada questão. Marque somente uma alternativa, pois a marcação de mais de uma alternativa ou 
a ausência de marcação, anula a questão. Preencha corretamente o CARTÃO RESPOSTA, pois o mesmo 
não será substituído por erro do candidato e assinale, com caneta esferográfica azul ou preta, a questão 
correta, conforme exemplo abaixo:   

 

 
QUESTÃO ALTERNATIVAS 

01 A B C D 
 

 

 
4- Esta prova terá duração de 03 (três) horas, com início previsto para às 14 (quatorze) horas e término às 17 

(dezessete) horas. 
 

5- Não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer com armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone 
celular, relógio do tipo data banck, walkman, agenda eletrônica, note book, palmtop, receptor, gravador etc.) 
ou algum tipo de material para consulta. 

 
6- Ao final da prova, devolva ao fiscal o CARTÃO RESPOSTA, devidamente preenchido e assine a lista de 

presença, do mesmo modo como está no Documento de Identidade. 
 

7- Não será permitido aos fiscais tirarem dúvidas em relação às questões da prova, pois a interpretação faz 
parte da avaliação. 

 
8- O candidato que não assinar o Cartão Resposta, estará automaticamente eliminado. 

 
9- Leia atentamente estas instruções e cada questão da prova antes de responder. 

 
BOA PROVA! 

 






 

 2

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05. 
 

Amizades focalizadas na coerência 
 

Analisar anúncio de classificados de jornal impresso da seção Amizades é particularizar mais um gênero, 
muito usual nos dias de hoje, com o diferencial de colocar em cena questões de ordem social e um tema de delicado 
tratamento no âmbito das relações familiares. 

No gênero textual classificados de jornal, integrante do campo jornalístico (impresso), encontram-se várias 
seções: emprego, carro, celular, imóvel, amizades, entre outras. Percebe-se que ao analisar a seção Amizades, 
observa-se o fenômeno da focalização, mais especificadamente como a câmara do produtor do texto direciona o 
olhar do leitor a fim de que este aceite e realize o objetivo comunicativo daquele.  

No gênero classificados de jornal, o narrador argumenta geralmente por meio da descrição (valendo-se de 
vários recursos como, por exemplo, da adjetivação) e, em geral, assume e simula situações que quer alcançar.  Em 
suma, a quantidade e a qualidade da informação veiculada chamam a atenção do público a que se destina o texto. 
Nesse sentido, a focalização, como fator de coerência, tem dupla face, ou seja, tanto é produto de manipulação 
informativa quanto instância manipuladora. Além disso, ela é totalizadora - dá conta até da intimidade das pessoas 
que se anunciam (caracterizam seus atributos físicos, principalmente) e permite ao leitor criar imagens do que é 
anunciado. Neste particular, o que se percebe é uma “imagem de si”, ou seja, o anunciante (narrador) tece o texto 
conforme a imagem que deseja para si e em consonância com sua preocupação de conquistar o leitor. Assim, o 
narrador restringe o campo perceptivo e/ou informativo, quer por assumir uma visão exterior ao narrado (focalização 
externa), quer por assumir a percepção de uma “personagem” de cujos pensamentos eventualmente dão conta 
(focalização interna). 

Essa análise permite dois exemplos, conforme os dois textos abaixo, retirados do jornal O Liberal do dia 20 
de maio de 2007: 
Texto 1  Texto 2 
ALINE OU MEL 
Aline, loira 20 anos, seios rosados 
59kg, uma princesa. Mel morena 
clara, 18 anos, corpo de modelo, 
uma gatinha, em hoteis, moteis ou 
meu apartamento V/70,00 F/8168-
8364. 

 ANJO GATINHO – Alto, branco, 
loiro, 22 anos, sarado bonito, 
discreto e atencioso. Sem 
propaganda enganosa. Acompanho 
a festa e faço massagens. Ñ atendo 
c/ nº oculto e ñ tenho local. F/ 
81727141. 

 

(ALVES, João Paulo Costa. Amizades focalizadas na coerência. Belém: UFPA, 2008) 
 
 

01 - Segundo o texto, quais as características da focalização? 
 

A- (     ) Descrição, argumentação, manipulação e inferência. 
B- (     ) Descrição, argumentação, percepção e inferência. 
C- (     ) Argumentação, manipulação e descrição. 
D- (     ) Manipulação, inferência, descrição e narração. 

 
02 - Os exemplos dado pelo autor do texto intitulados de Texto 1 e Texto 2 possuem como focalização: 

 
A- (     ) exploração sexual de um homem e de uma mulher, ambos com o intuito de ganhar 

dinheiro. 
B- (     ) Construir uma “imagem de si”, a fim de conquistar o leitor para este comprar o serviço 

oferecido. 
C- (     ) Descrever as pessoas destacadas nos anúncios, com isso qualquer leitor terá intenções 

de imagens a partir das caracterizações dispostas pelos adjetivos e substantivos nos 
textos. 

D- (     ) Vender um produto anunciado na seção Amizades de jornal impresso. 
 

03 - Considere o seguinte enunciado: “...a fim de que este aceite e realize o objetivo comunicativo daquele.”. 
As palavras destacadas assumem que valor sintático. 

 
A- (     ) Pronomes demonstrativos. 
B- (     ) Pronomes catafóricos. 
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C- (     ) Aposto distributivo. 
D- (     ) Adjunto adnominal. 

 
04 - De acordo com o texto 2, Anjo Gatinho, a exploração da argumentação está expressa em qual excerto: 

 
A- (     ) “Alto, branco, loiro, 22 anos, sarado bonito...”. 
B- (     ) “...discreto e atencioso...”. 
C- (     ) “Sem propaganda enganosa.”. 
D- (     ) “Ñ atendo c/ nº oculto e ñ tenho local. F/ 81727141.”. 

 
05 - A Norma Gramatical Brasileira (NGB) intensifica os padrões de escrita no contexto da língua. Sendo 

assim, percebe-se que os anúncios (Aline ou Mel e Anjo Gatinho) não priorizam as formas da linguagem 
escrita de maneira culta. No entanto, depreende-se que essa norma é quebrada, pois: 

 
A- (     ) por ser classificados de jornal, compõe-se de regras próprias, não importando a língua 

qualquer instrumento de avaliação e discurso. 
B- (     ) todo gênero textual possui uma composição própria, assim nenhuma indicação 

lingüística contempla esses aspectos. 
C- (     ) a objetividade e a composição do texto são inerentes ao gênero textual. No caso, temos 

anúncios de classificados, isso revela que a seção Amizades agrega somente a 
focalização e o discurso persuasivo das características dos narradores/autores. 

D- (     ) estamos diante de um gênero textual diferenciado, assumindo assim uma característica 
marcante, que é a objetividade do texto e sua formatação tipográfica. Assim, a 
abreviação, falta de acentuação e caracteres informais manipulam um discurso que o 
que vale é a focalização, não as regras gramaticais. 

 
06 - No texto exemplificativo 1, na passagem do primeiro para o segundo período, poderíamos substituir o 

ponto em seguida por um outro sem alteração de sentido. Esta outra pontuação seria: 
 

A- (     ) a vírgula. 
B- (     ) os dois pontos. 
C- (     ) o ponto-e-vírgula. 
D- (     ) o travessão. 

 
07 - Considere o seguinte enunciado: “No gênero classificados de jornal, o narrador argumenta geralmente 

por meio da descrição (valendo-se de vários recursos como, por exemplo, da adjetivação) e, em geral, 
assume e simula situações que quer alcançar.”. Indique o par de palavras, retiradas dos exemplos, que 
justifiquem a afirmação transcrita. 

 
A- (     ) Hoteis e moteis. 
B- (     ) Loiro e bonito. 
C- (     ) Apartamento e corpo de modelo. 
D- (     ) nº oculto e ñ tenho local. 

 
08 - Segundo o dicionário Antônio Houaiss (2006), o termo Metáfora tem a seguinte definição: “Tropo que 

consiste na transferência de uma palavra para um âmbito semântico que não é o do objeto que ela 
designa, e que se fundamenta numa relação de semelhança subentendida entre o sentido próprio e o 
figurado; translação.”. Com base nessa definição, marque a alternativa que contenha pelo menos duas 
metáforas:   

 
A- (     ) “No gênero classificados de jornal, o narrador argumenta geralmente por meio da 

descrição (valendo-se de vários recursos como, por exemplo, da adjetivação) e, em 
geral, assume e simula situações que quer alcançar.”.  

B- (     ) ”Assim, o narrador restringe o campo perceptivo e/ou informativo, quer por assumir uma 
visão exterior ao narrado (focalização externa), quer por assumir a percepção de uma 
“personagem” de cujos pensamentos eventualmente dão conta (focalização interna).”. 

C- (     ) “ALINE OU MEL Aline, loira 20 anos, seios rosados 59kg, uma princesa. Mel morena 
clara, 18 anos, corpo de modelo, uma gatinha, em hoteis, moteis ou meu apartamento 
V/70,00 F/8168-8364.”. 

D- (     ) “...Alto, branco, loiro, 22 anos, sarado bonito, discreto e atencioso...” 
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09 - No primeiro período do segundo parágrafo encontramos o uso dos dois pontos e das vírgulas. Qual a 
finalidade de seus respectivos usos: 

 
A- (     ) Ambas as pontuações fizeram uma enumeração de termos. 
B- (     ) Os dois pontos foram empregados para reiterar os exemplos e as vírgulas para separar 

elementos de mesma classe gramatical. 
C- (     ) Dois pontos para enumerar e as vírgulas para separar aposto. 
D- (     ) Ambos exercem a função de separar elementos de mesma classe gramatical. 

 
10 - A única alternativa em que há uma oração coordenada alternativa é: 

 
A- (     ) “Percebe-se que ao analisar a seção Amizades, observa-se o fenômeno da focalização, 

mais especificadamente como a câmara do produtor do texto direciona o olhar do leitor a 
fim de que este aceite e realize o objetivo comunicativo daquele.”.  

B- (     ) “Em suma, a quantidade e a qualidade da informação veiculada chamam a atenção do 
público a que se destina o texto.”. 

C- (     ) “Assim, o narrador restringe o campo perceptivo e/ou informativo, quer por assumir uma 
visão exterior ao narrado (focalização externa), quer por assumir a percepção de uma 
“personagem” de cujos pensamentos eventualmente dão conta (focalização interna).”. 

D- (     ) “Neste particular, o que se percebe é uma “imagem de si”, ou seja, o anunciante 
(narrador) tece o texto conforme a imagem que deseja para si e em consonância com 
sua preocupação de conquistar o leitor.”. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11 - O relatório final da IX Conferência Nacional de Saúde indica que “a assistência à saúde bucal é 

insuficiente e restrita a poucos procedimentos, ofertados a determinados grupos, o que não contempla as 
reais necessidades de promoção de saúde bucal da população brasileira”.  
Esta situação está em desacordo com os seguintes princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS), respectivamente: 

 
A- (     ) Rede descentralizada e acesso igualitário. 
B- (     ) Rede descentralizada e rede hierarquizada. 
C- (     ) Rede hierarquizada e acesso universal 
D- (     ) Acesso universal e atendimento integral. 

 
12 - O modelo médico-assistencial, hoje hegemônico no Sistema Único de Saúde, é centrado 

fundamentalmente: 
 

A- (     ) na demanda espontânea. 
B- (     ) na necessidade da população. 
C- (     ) no programa Saúde da Família. 
D- (     ) na oferta de leitos hospitalares. 

 
13 - A intoxicação aguda pela ingestão de altas doses de flúor altera uma série de reações enzimáticas e, nos 

casos mais graves, podem ocorrer convulsão, arritmia cardíaca e coma. Em caso de intoxicação aguda 
deve-se: 

 
A- (     ) Verificar se a água de abastecimento local é fluoretada, bem como os teores de flúor na 

água. 
B- (     ) Induzir vômito e lavagens estomacais com sais de cálcio solúveis. 
C- (     ) Lavar a cavidade bucal com grande quantidade de leite. 
D- (     ) Posicionar o paciente em supino e monitorar os batimentos cardíacos. 

 
14 - Com relação ao flúor, pode-se afirmar que: 

 
A- (     ) A dose ingerida de flúor de 5-6 mg, por kg de peso corporal, certamente é letal. 
B- (     ) A apatita fluoretada é mais solúvel que a hidroxiapatita. 
C- (     ) É acumulado na placa dentária na mesma concentração que na saliva. 
D- (     ) 80 a 90% do flúor ingerido é excretado pela urina. 
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15 - Com relação a nanoinfiltração, podemos afirmar que: 
 
I – Ocorre quando se utilizam sistemas adesivos de primeira e segunda geração. 
II – Está relacionada com a camada híbrida. 
III – Pode ocasionar penetração bacteriana. 
 
Marque a alternativa correta: 

 
A- (     ) I e II estão corretas. 
B- (     ) I e III estão corretas. 
C- (     ) III está incorreta. 
D- (     ) II e III estão corretas. 

 
16 - Podemos citar como falhas nas restaurações de amalgamas, exceto: 

 
A- (     ) Preparo cavitário com canaletas no ângulo axiopulpar e paredes internas com 

expulsividade de 6º. 
B- (     ) Durante a condensação do amalgama usar condensadores de diâmetros diferentes, 

iniciando do menor diâmetro ao de maior diâmetro. 
C- (     ) Ao restaurar cavidades de tamanho médio, com amalgama, forrar com duas camadas de 

cimento de hidróxido de cálcio, que promove a alcalinização da cavidade, impedindo a 
recidiva de cárie. 

D- (     ) Utilizar proporções limalha/mercúrio indicadas pelo fabricante e condensar na cavidade 
por aproximadamente 5 minutos, até o grito do amálgama, só depois efetuar a escultura. 

 
17 - Sobre os cimentos de ionômero de vidro é correto afirmar: 

 
A- (     ) Para os CIV quimicamente ativados, normalmente é feito um tratamento na dentina para 

uma melhor reação de quelação, com ácido poliacrílico a 20%, os modificados por resina 
possuem um primer que terá o mesmo fim. 

B- (     ) É biocompatível, possui alta resiliencia, CETL semelhante ao dente, resistência a 
abrasão e a compressão superior aos compomeros. 

C- (     ) Indicado principalmente em pacientes com alta atividade de cárie. 
D- (     ) Os CIV do tipo IV são modificados por prata ou resina e são indicados para a confecção 

de núcleos e de restaurações tipo IV e V. 
 

18 - Segundo Baratieri, o condicionamento ácido do desmalte, da dentina e o tempo de lavagem da cavidade 
são respectivamente: 

 
A- (     ) 20/30/40. 
B- (     ) 30/10/30. 
C- (     ) 20/10/30. 
D- (     ) 30/10/60. 

 
19 - Como indicação de forramento para restaurações de dentes posteriores em resina composta, podemos 

propor: 
 
I – Cimento de policarboxilato de zinco. 
II – Cimento de óxido de zinco e eugenol. 
III – Verniz cavitário. 
IV – Cimento de ionômero de vidro. 
 
O(s) item(ns) que está(ão) de acordo com o procedimento é (são): 

 
A- (     ) I e II. 
B- (     ) II e IV. 
C- (     ) IV e III. 
D- (     ) Somente IV. 
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20 - Assinale a alternativa que corresponde a técnica de clareamento de dentes desvitalizados dentro da 
câmara pulpar. 

 
A- (     ) É necessária a criação de um tampão biológico, com cimento de ionômero de vidro. Para 

tal, é necessário a desobturação de 2mm aquém da crista óssea alveolar. 
B- (     ) Utiliza-se peróxido de hidrogênio a 35% dentro da câmara pulpar e aquecimento com 

instrumentos aquecidos. 
C- (     ) Pasta de peróxido de hidrogênio e perborato de sódio dentro da câmara pulpar, por 40 

minutos, repetir por 4 semanas. 
D- (     ) Gel de peróxido de carbamida a 37%, aquecendo com instrumentos aquecidos. 

 
21 - A produção científica sobre a eficácia de práticas preventivas no controle da cárie tem apresentado um 

grande aumento no volume de trabalhos publicados anualmente. Em busca de atualização permanente e 
de formas alternativas de educação continuada, o cirurgião-dentista tem a disposição as bases 
eletrônicas de dados, que podem ser acessadas pela rede internacional de computadores − Internet. 
Após a realização de análise crítica na leitura de artigos sobre o tema, é correto afirmar que: 

 
A- (     ) Escovação com dentifrícios fluoretados explica parcialmente o declínio da cárie em 

vários países, uma vez que contagens bacterianas não são feitas sistematicamente. 
B- (     ) O papel da educação no controle da cárie não está bem elucidado, pois a retenção do 

conhecimento por crianças depende da cobertura dos programas preventivos. 
C- (     ) Os selantes oclusais não constituem uma estratégia relevante de saúde pública, uma vez 

que o uso de flúor reduziu consideravelmente a cárie em superfícies lisas. 
D- (     ) As práticas preventivas devem ser enfatizadas, a despeito da redução da cárie em 

crianças na última década, pois há a persistência de cárie em cerca de 20% dos 
indivíduos. 

 
22 - O objetivo da incorporação de partículas inorgânicas a composição química das resinas é: 

 
A- (     ) Melhorar as características estéticas do material. 
B- (     ) Aumentar a resistência ao desgaste do material. 
C- (     ) Aumentar a resistência a tração do material. 
D- (     ) Diminuir a viscosidade do material. 

 
23 - Sobre o selante ionomérico de fóssulas e fissuras é correto afirmar que é: 

 
A- (     ) Utilizado como uma segunda opção aos selantes resinosos. 
B- (     ) Indicado como material de excelência para selamento invasivo. 
C- (     ) Recomendado para lesões paralisadas que podem se tornar ativas futuramente. 
D- (     ) Alternativa não invasiva para tratamento de cáries questionáveis ou incipientes. 

 
24 - Nos distúrbios de ATM os dois sintomas mais importantes são a dor e a limitação dos movimentos. Essa

limitação se apresenta com sensibilidade muscular observada no exame clínico e presença de ruídos 
articulares. Indique a opção que apresenta os principais músculos envolvidos neste distúrbio. 

 
A- (     ) Supra e infrahióideos e temporal. 
B- (     ) Pterigóideos, digástrico e milohióideo. 
C- (     ) Masseter, pterigóideos e temporal. 
D- (     ) Supra e infrahióideos, milohióideo e quadrado do mento. 

 
25 - As resinas compostas usadas para restaurações em dentes posteriores estão indicadas nos seguintes casos: 

 
A- (     ) Quando não houver esmalte na margem cervical do preparo. 
B- (     ) Em cavidades classe I de pré-molares quando não houver contato cêntrico direto sobre a 

restauração. 
C- (     ) Pacientes com alto índice de cárie. 
D- (     ) Quando não for possível o isolamento absoluto com o dique de borracha. 
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26 - Paciente do sexo feminino, 20 anos de idade, queixa-se da cor do dente 13 que começou a escurecer há 
aproximadamente 6 meses. Relata ter usado aparelho ortodôntico por 7 anos, pois este dente estava 
localizado vestibularmente no arco. Clinicamente não apresenta restauração e o exame radiográfico não 
mostrou alteração apical, apenas calcificação distrófica da polpa. Para restabelecer a cor original, o 
tratamento indicado é: 
A- (     ) Faceta indireta e proservação radiográfica. 
B- (     ) Tratamento endodôntico e clareamento interno. 
C- (     ) Clareamento externo e proservação radiográfica. 
D- (     ) Tratamento endodôntico e faceta direta. 

 
27 - Paciente do sexo masculino, 32 anos de idade, apresenta o dente 37 com coroa clínica curta e 

restauração insatisfatória de amálgama nas faces oclusal e mesial. A cúspide mésio-lingual está 
fraturada. Para uma nova restauração direta, o material restaurador e o meio auxiliar de retenção 
adequados são: 

 
A- (     ) Resina composta e pino em dentina. 
B- (     ) Amálgama e pino em dentina. 
C- (     ) Cimento de ionômero de vidro e pin em dentina. 
D- (     ) Amalgamápin em dentina. 

 
28 - Paciente do sexo masculino, 48 anos de idade, apresenta no dente 23 lesão cariosa de profundidade 

média, na região vestíbulo-cervical, com margem gengival localizada em dentina. Por se tratar de área 
estética, optou-se por uma restauração mista de resina composta, utilizando como forramento o cimento 
de ionômero de vidro. Diante desta situação, este cimento é indicado por apresentar: 

 
A- (     ) Coeficiente de expansão térmica semelhante ao da resina composta, diminuindo a 

infiltração marginal. 
B- (     ) Coeficiente de expansão térmica semelhante ao da estrutura dentária, melhorando o 

vedamento marginal. 
C- (     ) Resistência mecânica maior que o cimento de hidróxido de cálcio, evitando fraturas 

marginais. 
D- (     ) Excelente compatibilidade biológica, aumentando a resistência da estrutura dentária. 

 
29 - Paciente do sexo feminino, 19 anos de idade, apresenta no dente 14 restauração de amálgama 

insatisfatória. Durante a remoção da mesma e da lesão cariosa, o preparo cavitário invadiu a face 
vestíbulo-mesial, exigindo uma restauração estética. Por se tratar de uma cavidade considerada 
pequena, utilizou-se a resina composta fotopolimerizável como material restaurador. Os itens a serem 
observados pelo cirurgião-dentista durante a inserção e polimerização deste material, para minimizar sua 
contração de polimerização devem ser: 

 
A- (     ) Técnica incremental; utilização de cunha reflectiva; tipo de resina; camadas oblíquas e 

em grande volume do material; polimerização inicial rápida. 
B- (     ) Técnica de inserção em bloco único; fator C de configuração cavitária; camada 

horizontal; tipo de resina; polimerização inicial lenta ou gradual. 
C- (     ) Técnica de inserção em bloco único; utilização de cunha reflectiva; empregar bases na 

cavidade e pequeno volume de material; polimerização inicial rápida. 
D- (     ) Técnica incremental; fator C de configuração cavitária; camadas oblíquas e em pequeno 

volume de material; polimerização inicial lenta ou gradual. 
 

30 - A fluoretação das águas de abastecimento público constitui um compromisso ético frente ao quadro 
epidemiológico de cárie no Brasil, em decorrência de:  
A- (     ) Estabelecer a ampliação das iniqüidades sociais, promovendo o acesso a medidas 

preventivas e educativas em saúde bucal, em todas as faixas etárias. 
B- (     ) Favorecer a redução de desigualdades sociais no acesso ao flúor, compensando a 

limitação recorrente da desigualdade do poder aquisitivo da população. 
C- (     ) Estimular a diminuição das discrepâncias sociais, de forma a ampliar o consumo de flúor 

tópico na forma de bochechos, gel de flúor e sal fluoretado. 
D- (     ) Favorecer a ampliação das iniqüidades sociais, uma vez que torna opcional o consumo 

de flúor sistêmico por meio de leite fluoretado e comprimidos de flúor. 
Boa Sorte!! 







