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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2008
BOLETIM DE QUESTÕES

NIVEL SUPERIOR
ODONTÓLOGO

NOME COMPLETO
INSTRUÇÕES
________________________________________________
INSTRUÇÕES

INSCRIÇÃO

___________

1. Este BOLETIM contém 40 (quarenta) questões. Cada questão apresenta 5 (cinco)
alternativas (A) (B) (C) (D) e (E) . Confira atentamente se ele ESTÁ COMPLETO!
2. Juntamente com este BOLETIM, você está recebe seu CARTÃO-RESPOSTA. Verifique se
ele está identificado corretamente com o seu nome.
3. Utilize os espaços deste BOLETIM para seus rascunhos, transferindo as respostas finais
para o CARTÃO RESPOSTA. As respostas feitas neste BOLETIM (Rascunho) não serão
consideradas para efeito de correção. Não há substituição do CARTÃO RESPOSTA.
4. Esta prova terá duração de 4 (quatro) horas.
5. Só será permitido em cima da carteira: caneta azul ou preta, lápis e comprovante de
inscrição (para anotar o gabarito). Demais objetos, colocá-los sob a carteira, juntamente
com os eletrônicos desligados e lacrados.
6. O 1º candidato que terminar a prova, só sairá da sala 30 minutos após o início da prova.
7. Não será permitido levar o Caderno de Questões.
8. O candidato não pode transitar pela sala e só pode levantar-se para ir ao banheiro depois de
30 minutos do início da prova, acompanhado do fiscal de corredor, sob pena de ser
eliminado.
9. Ao final, devolva aos Fiscais todo o material recebido, ou seja, este CADERNO DE
QUESTÕES e o seu CARTÃO RESPOSTA, caso contrário, você sofre a pena de ser
eliminado.
A Prefeitura Municipal de MOJU DESEJA SUCESSO PARA VOCÊ!
CONFIRA O GABARITO LOGO APÓS A PROVA
Realização: IDEA. Operacionalização:www.comtalento.com.br

ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA
(D) a terceira tem valor explicativo e as outras, aditivo.
O texto a seguir é referente às questões de 01 a 05.
(E) todas as conjunções têm valor aditivo.
05. Ao construir um texto faz-se necessário escolher a
“Aprender a ser cidadão e ser
função da linguagem, pois a intenção do que se quer dizer
cidadã é, entre outras coisas,
encontra-se nessa escolha. A intenção comunicativa do
aprender a agir com respeito,
texto está centrada, portanto, na função
solidariedade,
responsabilidade,
(A) metalingüística.
justiça, não-violência; é aprender a
(B) conativa.
usar o diálogo nas mais diferentes
(C) referencial.
situações e comprometer-se com o
(D) fática.
que acontece na vida coletiva da
(E) emotiva.
comunidade e do país. Estes
valores e estas atitudes precisam
06. Das “Dicas para escrever bem”, (Um spam – atribuído a
ser aprendidos e desenvolvidos
Nilo Moraes – revista Língua Portuguesa, № 26, dezembro
pelos estudantes e, portanto, podem
de
2007 – frases adaptadas), uma aplicação coerente,
e devem ser ensinados na escola.”
encontra-se na frase:
(Texto extraído do Módulo de Apresentação do
Programa de Desenvolvimento Profissional
(A) Não esqueça das maiúsculas, como já dizia minha
Continuado – pág. 16 / MEC-Governo Federal)
professora loreta lá no colégio do rosário, na vila de moju.
(B) Nunca generalize: generalizar, em todas as situações,
01. O tema central do texto é
sempre é um erro.
(A) respeito.
(C) A voz passiva deve ser evitada.
(B) ética.
(D) Evite lugares comuns assim como o diabo foge da cruz.
(C) democracia.
(E) Eu, uma pessoa estudiosa, sei que o aposto fica entre
(D) coletividade.
vírgulas.
(E) justiça.
07. Em relação à norma culta, na frase “Às custas de muita
02. O propósito do texto é dizer que
conversa, conseguimos fazê-lo mudar de opinião.”, observa(A) ser cidadão ou cidadã está em usar a razão e que
se um erro de
esta seja a melhor forma de ensinar os conteúdos com
(A) regência.
quais os estudantes conviverão na escola.
(B) concordância verbal.
(B) os valores e os princípios são papéis ativos no
(C) concordância nominal.
discurso estudantil, para que o aluno torne-se um homem
(D) ortografia.
de bem.
(E) flexão da palavra.
(C) uma educação deve partir dos princípios nãotemáticos que a escola abordará ao longo do ano letivo,
08. O emprego do adjunto adverbial (sublinhado nas
do ponto de vista da moral.
alternativas) estabelece uma relação semântica de
(D) a educação para a cidadania pauta-se
acréscimo, em:
necessariamente em princípios éticos democráticos que
(A) Estudou para passar no concurso.
se realizem a partir do compromisso da escola com o
(B) É preciso agir rapidamente.
ensino.
(C) Estudou muito.
(E) os educadores, ao apropriarem-se da democracia e
(D) Além da tristeza, sentia profundo cansaço.
da cidadania, podem ensiná-las na escola.
(E)O candidato apareceu duas vezes .
03. A expressão “comprometer-se” retoma a idéia de
(A) aprender a ser cidadão.
(B) agir com respeito.
(C) coletividade na comunidade.
(D) valores.
(E) ensinamentos na escola.
04. Do período “Estes valores e estas atitudes precisam
ser aprendidos e desenvolvidos pelos estudantes e,
portanto, podem e devem ser ensinados na escola.”, a
análise correta que se faz do emprego das quatro
ocorrências da conjunção “e”, é
(A) somente a primeira tem valor aditivo.
(B) a primeira e a segunda têm valor aditivo.
(C) valor aditivo só pode ser atribuído à terceira
conjunção.

O texto a seguir é referente às questões de 09 e 10.
“Presídios, periferias e delegacias já não têm
mais controle sobre a gíria ligada ao
universo criminal, que se espalha pela mídia
e pelo cotidiano do cidadão comum.”
09. O texto afirma que
(A) Emprega-se tanto a gíria que os delegados perderam o
controle em fazer com que essa maneira de comunicação
esteja centrada somente nos presídios.
(B) As instituições ligadas ao crime perderam o domínio
quanto ao uso da gíria, tanto que chegou à mídia e ao dia-adia do homem.
(C) A expansão desses termos para a linguagem do
cotidiano depende, na maioria das vezes, da mídia.

(D) As gírias nascem, crescem e ligam-se ao universo
criminal, dificultando assim o controle feito pela polícia.
(E) A maioria dos grupos sociais desenvolve termos ou
expressões particulares ao universo da gíria.
10. Em relação às normas gramaticais, é correto afirmar
que
(A) a palavra “gíria” é acentuada, porque é paroxítona
terminada em “a”.
(B) “presídios, periferias e delegacias” é sujeito
composto, por isso o verbo ter (têm) está no plural.
(C) a expressão “universo criminal” tem função de
locução adjetiva.
(D) o plural da palavra cidadão é cidadões.
(E) a palavra “que” é um pronome relativo referente à
palavra controle.
As próximas 5 questões referem-se ao Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Município de Moju, Lei n°
405, de 12/10/1989
11. A posse do servidor Público Municipal de Moju é
dada pelo
(A) Prefeito.
(B) Secretário de Administração.
(C) Chefe de gabinete da Prefeitura.
(D) Presidente da Câmara de Vereadores.
(E) Chefe do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura.
12. Para efeito de aposentadoria computar-se-á
integralmente o tempo de serviço efetivamente realizado
em outra instituição, EXCETO aquele prestado
(A) em autarquia.
(B) no período ativo das Forças Armadas.
(C) a instituição de caráter privado que tiver sido
transformada em estabelecimento de serviço público.
(D) enquanto esteve em tratamento de saúde.
(E) como função gratificada antes da realização do
concurso público.
13. No caso de Extinção de um cargo ou de declarada a
sua desnecessidade, o funcionário estável
(A) terá direito à aposentadoria.
(B) ficará em disponibilidade remunerada.
(C) será dispensado.
(D) será imediatamente transferido para outro setor.
(E) ficará em quadro em extinção com vencimentos
estagnados.
14. NÃO se concederá licença, sem vencimento ou
remuneração e sem contagem de tempo para
aposentadoria ou promoção, para tratamento de
assuntos particulares ao funcionário nomeado, removido
ou transferido,
(A) pelo prazo de 18 meses.
(B) que já gozou desse tipo de licença.
(C) antes de assumir o exercício.
(D) após o estágio probatório.
(E) faltando menos de 5 anos para a aposentadoria.

15. Após cada _______ de efetivo exercício, ao funcionário
que a requerer, conceder-se-á licença especial de
________ com todos os direitos e vantagens do seu cargo
efetivo.
As lacunas são corretamente preenchidas com
(A) 7 anos e 6 meses.
(B) 8 anos e 1 ano.
(C) 9 anos e 6 meses.
(D) 10 anos e 6 meses.
(E) 10 anos e 1 ano.
16. A divisão regional brasileira é realizada de duas formas:
através das 5 regiões do IBGE ou a partir de 3 grandes
regiões geo-econômicas. Segundo a divisão do IBGE, a
região que apresenta o maior número de estados é a
(A) Amazônica.
(B) Norte.
(C) Nordeste.
(D) Centro Oeste.
(E) Centro Sul.
Utilize a letra da música abaixo para resolver as duas
próximas questões:
TOCATOCANTINS
Toca Tocantins
Tuas águas para o mar
Os meios não são os fins
Por que vão te matar?
Por que te transformar
Em águas assassinas
E nelas afogar a vida?
Toca Tocantins
Tuas águas para o mar
É lá o teu destino aqui não é teu lugar
Que viva o açaizeiro
A arara e o tamuatá
Não matem o mato inteiro
Não morra o rio Guamá
Toca Tocantins
Tuas águas para o mar...
Nilson Chaves e Jamil Damous
17. A música refere-se mais implicitamente
(A) ao desmatamento da Amazônia.
(B) ao aumento da temperatura terrestre.
(C) à hidrelétrica de Tucuruí.
(D) às enchentes dos nossos rios.
(E) à influência do mar sobre o rio Tocantins.
18. No trecho “Por que te transformar em águas assassinas
e nelas afogar a vida?”, é apontado um problema que
poderia ser minimizado pela
(A) política de resgate nas águas do rio Tocantins.
(B) construção de eclusas.
(C) redução do desmatamento da região.
(D) vigilância constante ao longo do rio Tocantins.
(E) recuperação da flora e fauna destruídas.
19. Ao norte, o município de Moju tem fronteiras com os
municípios de
(A) Abaetetuba e Barcarena.
(B) Acará e Tailândia.
(C) Breu Branco e Baião.

(D) Acará e Mocajuba.
(E) Igarapé Miri e Tomé Açu.
20. Quatorze comunidades do Município de Moju situamse no Território Quilombola denominado de
(A) Afro Moju.
(B) Moju dos Palmares.
(C) Divino Espírito Santo.
(D) Jenipabu.
(E) Jambuaçu.
21. Uma lesão que se apresenta em superfície lisa de
esmalte com aspecto branco tendendo a pigmentado,
geralmente brilhoso e liso, a sondagem sugere
(A) fluorose dental.
(B) lesão de cárie ativa.
(C) lesão de cárie inativa.
(D) dentinogênese imperfeita.
(E) amelogênese imperfeita.
22. A doença periodontal está ligada à higiene dental
deficiente, o que permite uma resposta inflamatória inicial
denominada gengivite, que se caracteriza por
(A) eritema.
(B) edema.
(C) perda da textura superficial.
(D) sangramento provocado.
(E) aprofundamento patológico do sulco gengival.
23. Pode-se dizer do método dos bochechos fluorado:
(A) É necessária a supervisão profissional para realizá-lo.
(B) É indicado para quem tem alto risco de cárie.
(C) Não é um método seguro.
(D) Tem alto custo.
(E) Tem baixa efetividade.
24. Em relação à pericimentite, pode-se afirmar que
(A) é uma doença que se caracteriza por um processo
inflamatório a nível do cemento radicular , com
sintomatologia evidente, embora algumas vezes se
apresente de forma transitória nem sendo percebidas
pelo paciente.
(B) a sua etiologia não pode ser determinada por causa
bacteriana, e sim por causa mecânica como traumas e
químicas como por produtos usados nos tratamentos
endodônticos.
(C) geralmente não apresenta sintomatologia dolorosa,
pó-demdo ser diagnosticada pelo profissional apenas
após exame radiográfico, em que se caracteriza pelo
espessamento da região do pericemento.
(D) o tratamento consiste na exposição ampla da polpa
para alívio imediato da dor, pela diminuição da pressão
externa e prescrição de antibióticos.
(E) radiograficamente não há nenhuma alteração visível,
fazendo com que o diagnóstico final possa ser fechado
após um minucioso exame clínico e uma boa anamnese.
25. NÃO é regra para o exame de CPO-D:
(A) Se um dente decíduo está retido e o seu sucessor
permanente está presente, classifica-se apenas o
presente.

(B) Um dente é considerado irrompido quando qualquer
porção de sua superfície estiver exposta na cavidade oral.
(C) Dentes supranumerários não são classificados.
(D) Um dente é considerado presente mesmo com a coroa
totalmente destruída restando apenas as suas raízes.
(E) Se houver dúvida entre cariado e hígido deve-se clãssificar o dente como cariado.
26. São sinais e sintomas da pulpite reversível, EXCETO:
(A) Responde ao teste pulpar elétrico.
(B) Ausência de sensibilidade a percussão.
(C) Responde dolorosamente mais ao calor que ao frio.
(D) Não ocorre dor sem estímulos e a mesma regride
segun-dos após a remoção deles.
(E) Sensibilidade dolorosa a alimentos doces e ácidos.
27. São tratamentos indicados para o cisto radicular,
EXCETO:
(A) Tratamento endodôntico.
(B) Enucleacão.
(C) Marsupializacão.
(D) Antibióticoerapia.
(E) ressecção.
28. É uma lesão circunscrita, sólida, elevada e de pequenas
dimensões:
(A) Úlcera.
(B) Petéquia.
(C) Telangiectesia.
(D) Mácula.
(E) Pápula.
29. O bloqueio do nervo alveolar inferior anestesia o nervo
(A) alveolar inferior, incisivo, mentoniano e lingual.
(B) alveolar inferior, incisivo, lingual e bucal.
(C) alveolar inferior, mentoniano, bucal e lingual.
(D) incisivo, lingual, mentoniano e bucal.
(E) alveolar inferior, incisivo e lingual.
30. Paciente J.F.C. 15, necessitou de documentação
ortodôntica e nas radiografias observou-se na região de
molares inferiores uma lesão única, apical, de forma
irregular e limites imprecisos com uma área radiopaca ao
redor da mesma, ele não apresentava sintomatologia
dolorosa e qualquer alteração na mucosa. O possível
diagnóstico para a lesão é:
(A) Granuloma radicular.
(B) Osteomielite esclerosante difusa.
(C) Abcesso.
(D) Osteomielite esclerosante focal.
(E) Cisto dentígero.
31. A profilaxia antibiótica recomendada com amoxicilina
deve ser feita da seguinte forma:
(A) Amoxicilina 1g 1 hora antes a consulta.
(B) Amoxicilina 1g 1 hora antes da consulta.
(C) Amoxicilina 2g 1 hora antes da consulta.
(D) Amoxicilina 2g 2 horas antes da consulta.
(E) Amoxicilina 2g na hora da consulta.
32. Para a biosseguranca do profissional e do paciente é
indispensável uso de
(A) gorro.

(B) luva.
(C) jaleco.
(D) campo fenestrado.
(E) máscara.
33. Em relação à participação complementar da Lei
Orgânica de saúde nº 8080/90, pode-se afirmar que
(A) os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados podem exercer cargo de
chefia ou função de confiança no Sistema Único de
Saúde - SUS.
(B) quando as suas disponibilidades forem insuficientes
para garantir a cobertura assistencial à população de
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde - SUS
poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa
privada.
(C) os critérios e valores para a remuneração de serviços
e os parâmetros de cobertura assistencial serão
estabelecidos pelo Conselho Nacional de saúde e
aprovados pela direção nacional do Sistema Único de
Saúde – SUS.
(D) na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e
de pagamento da remuneração aludida neste artigo, o
Conselho nacional de saúde deverá fundamentar seu ato
em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a
efetiva qualidade de execução dos serviços contratados.
(E) os serviços contratados não deverão se submeter às
normas técnicas e administrativas e aos princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, mantido o
equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
34. O ameloblastoma é um tipo de tumor odontogênico,
que não pode ter como diagnóstico diferencial o(a)
(A) Odontoma.
(B) Mixoma.
(C) Lesão central de células gigantes.
(D) Cisto dentígero.
(E) Fibroma calcificante.
35. Para controle da ansiedade, geralmente são usados
benzodiazepínicos. Com relação a eles, NÃO se pode
afirmar que
(A) diminui o metabolismo basal.
(B) potencializa o ácido gama amino butílico.
(C) não pode causar dependência química.
(D) causa relaxamento muscular.
(E) reduz o fluxo salivar.
36. Em relação à herpes, pode-se afirmar que:
(A) A herpes tipo I, também é conhecida como herpes
genital.
(B) Lesões herpéticas por herpes simples raramente
ocorrem em pacientes com AIDS.
(C) As úlceras não desaparecem espontaneamente.
(D) Quando a primo infecção ocorre nas faixas etárias
baixas, freqüentemente ocorre a faringoamidalite.
(E) A dor desaparece por volta do quinto dia e a remissão
completa do processo leva cerca de quinze dias.
37. A Lipotímia é

(A) uma perda repentina e momentânea da consciência,
como conseqüência de uma súbita diminuição do fluxo
sanguíneo e oxigenação cerebral.
(B) um mal estar passageiro, caracterizado por uma sensação angustiante e eminente de desfalecimento, que
raramente leva à perda total da consciência.
(C) uma queda brusca e excessiva da pressão arterial que
pode ocorrer quando o paciente assume a posição vertical.
(D) a hiperfunção das glândulas adrenais, decorrente da
inter-rupção abrupta do tratamento com corticosteróides
exógenos.
(E) um aumento de ar inspirado que entra por unidade de
tempo nos alvéolos pulmonares, acarretando uma
diminuição de gás carbônico no sangue arterial e
conseqüente alcalose respiratória.
38. Quando um paciente faz um quadro choque anafilático,
a droga a ser utilizada é
(A) diazepam, ampolas de 2ml com 5 mg/ml.
(B) sulbutamol, aerossol 100mcg por dose.
(C) solução injetável de adrenalina 1:1000, ampolas de 1ml
com 1mg/ml.
(D) dinitrato de isossorbina, comprimidos de 5 mg.
(E) propatilnitrato, comprimidos de 10mg.
39. São ações para prevenir reações alérgicas no
consultório odontológico, EXCETO
(A) nos pacientes asmáticos, deve-se evitar o uso antiinflamatórios não esteróides e aspirina, substituindo-os por
paracetamol e corticosteróide como a bexametasona.
(B) fazer testes de sensibilidade no consultório, pois
pequenas quantidades de uma droga não são capazes de
causar reações alérgicas graves em pacientes
verdadeiramente alérgicos.
(C) nos caso de sensibilidade ao látex , substituir as luvas e
lençóis de borracha por materiais que não contenham este
produto.
(D) procurar por meio de uma anamnese detalhada, identificar os pacientes com risco de alergias.
(E) solicitar avaliação médica no caso de pacientes com
histórico de alergia a medicamentos ou portadores de
doenças de fundo alérgico.
40. É correto afirmar que, de acordo com a Lei Orgânica da
saúde 8080/90, NÃO é competência da direção nacional do
Sistema Único de Saúde - SUS:
(A) Promover a centralização para os Municípios dos
serviços e das ações de saúde.
(B) Formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e
equipamentos para a saúde, em articulação com os demais
órgãos governamentais.
(C) Elaborar normas para regular as relações entre o
Sistema Único de Saúde - SUS e os serviços privados
contratados de assistência à saúde.
(D) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e
nutrição.
(E) Participar da definição de normas e mecanismos de
com-trole, com órgãos afins, de agravo sobre o meio
ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na
saúde humana.

