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                                   Cargo: Dentista    
 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da 

prova; 

 For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por 

falsa identificação pessoal; 

 Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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1. A lei que regula o exercício da profissão odontológica é a: 
 
a) 5081 de 24/09/66 
b) 4324 de 14/04/64 

c) 68704 de 03/06/71 
d) 179 de 19/12/91 

e) 42203 de 20/05/03 

 
2. Assinale a alternativa correta após análise das afirmações a seguir: 
 
I- A resolução CFO-42/2003 revoga o código de ética odontológica aprovado em 1991. 
II- O código de ética odontológica regula os direitos e deveres dos profissionais, das entidades e das operadoras de planos de 

saúde, com inscrição nos conselhos de odontologia. 
III- Não constitui infração ética, mesmo em ambiente hospitalar, executar intervenção fora do âmbito da odontologia. 
 
a) Há somente uma afirmação correta 
b) I e II estão corretas 
c) I está correta e II incorreta 

d) I, II e III estão corretas 
e) I, II e III estão incorretas 

 
3. Não constitui infração ética: 
 
a) Anunciar preços 
b) Criticar técnicas como sendo ultrapassadas 
c) Divulgar nome de paciente sem consentimento 

d) Anunciar tratamento domiciliar 
e) Anunciar serviços profissionais como prêmio em 

concurso. 
 
4. Não constitui pena prevista no código de ética: 
 
a) Advertência confidencial, em aviso reservado. 
b) Censura confidencial, em aviso reservado. 
c) Censura pública, em publicação oficial. 

d) Suspensão do exercício profissional até 120 dias. 
e) Cassação do exercício profissional. 

 
5. O procedimento indicado para desinfecção do instrumental utilizado na prática odontológica é a imersão, por 30 minutos, 

em soluções. A alternativa que indica substância que não deve ser utilizada para este fim é: 
 
a) Hipoclorito de sódio 1% em solução aquosa 
b) Solução de álcool etílico a 70% ( peso a peso ) 
c) Solução de glutaraldeído 2% 

d) Água em ebulição 
e) Água oxigenada 10 volumes 

 
6. Na técnica da citologia esfoliativa o resultado que apresenta células atípicas, mas sem evidência de malignidade é: 
 
a) Classe 0 
b) Classe I 

c) Classe IV 
d) Classe II 

e) Classe III 

 
7. Qual alternativa abaixo está fora dos valores de referência no hemograma: 
 
a) VGM 80μ3 
b) CHCM 35% 
c) Hemoglobinometria 13,5g/100ml 

d) Hemossedimentação de 45 mm na primeira hora 
e) Hematócrito 43% 

 
8. Dos valores relativos abaixo qual é considerado normal para os linfócitos: 
 
a) 2% 
b) 1% 

c) 25% 
d) 63% 

e) 4% 

 
9. Elevação linear, hiperplásica, e/ou hiperqueratótica, na mucosa interna da bochecha, que segue a linha de oclusão 

dentária: 
 
a) Línea Alba 
b) Caliculus angularis 

c) Fossas de Stieda 
d) Condutos de Rivini 

e) Rafe mediana 

 
10. A tentativa de duplicação de um único germe dental é: 
 
a) Fusão 
b) Geminação 

c) Concrescência 
d) Dens in dente 

e) Taurodontismo 

 
11. Lesão branca causada por Cândida albicans: 
 
a) Líquen plano 
b) Psoríase 

c) Nevo branco esponjoso 
d) Ptiríase 

e) Monilíase 

 
12. É uma lesão negra considerada como uma melanose patológica: 
 
a) Nevo pigmentado 
b) Efélide 

c) Equimose 
d) Varizes bucais 

e) Tatuagem por amálgama 
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13. Na tríade clássica de Hutchinson além de queratite parenquimatosa e surdez labiríntica encontra-se: 
 

a) Dilaceração radicular 
b) Pérolas de esmalte nos incisivos 

c) Incisivos semilunares 
d) Anodontia 

e) Microdontia 

 
14. O processo proliferativo denominado de Granuloma fissuratun está associado a: 
 

a) Sífilis congênita 
b) Trauma por prótese 

c) Gravidez 
d) Sífilis adquirida 

e) Candidíase pseudomembranosa 

 
15. Tumor benigno de origem virótica: 
 

a) Queratoacantoma 
b) Papiloma 

c) Lipoma 
d) Mixoma 

e) Fibroma 

 
16. Lesão vascular que pode ter origem traumática: 
 

a) Hemangioma capilar 
b) Mixoma 

c) Neurilemoma 
d) Leiomioma 

e) Rhabdomioma 

 
17. A respeito do cisto nasopalatino assinale a alternativa incorreta: 
 

a) Origina-se de restos epiteliais 
b) É considerado cisto fissural 
c) Origina-se da fusão dos processos palatinos em localização posterior à papila palatina 
d) Normalmente é assintomático 
e) Pode adquirir radiograficamente o formato de coração com vértice dirigido para o rebordo alveolar 
 
18. Procedimento odontológico que requer profilaxia antibiótica nos casos de pacientes com válvulas cardíacas protéticas: 
 

a) Colocação inicial de bandas ortodônticas 
b) Remoção de suturas 
c) Moldagem 

d) Manipulação endodôntica intracanal 
e) Dentística operatória 

 
19. O paciente oncológico submetido a quimioterapia poderá apresentar complicações ou efeitos colaterais. Assinale a 

alternativa que indica complicação que não se evidencia neste tipo de tratamento: 
 

a) Mucosite 
b) Osteorradionecrose 

c) Xerostomia 
d) Alteração do paladar 

e) Risco aumentado de infecção 
herpética 

 
20. O primeiro anestésico do tipo amida produzido e certamente mais utilizado em todo o mundo: 
 

a) Prilocaína 
b) Mepivacaína 

c) Bupivacaína 
d) Articaína 

e) Lidocaína 

 
21. A iniciativa privada poderá participar do SUS mediante contrato ou convênio, observadas a respeito, as normas de direito 
público, tendo preferência entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, em caráter: 
 

a) Emergencial 
b) Obrigatório 

c) Provisório 
d) Complementar 

e) Especial 

 
22.  Com relação à Lei nº 8.080/1990, que trata dos Recursos Humanos do Sistema Único de Saúde, podemos afirmar que: 
 

a) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas pelo Conselho Nacional de 
Saúde, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. 

b) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas pelo Conselho Nacional de 
Saúde, podendo permitir a participação das entidades profissionais correspondentes. 

c) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comissão Nacional, 
garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. 

d) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comissão Nacional, 
podendo permitir a participação das entidades profissionais correspondentes. 

e) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas pelo Ministério da Saúde, 
garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. 

 
23. São consideradas como outras fontes para o SUS os recursos provenientes dos itens abaixo cotados: 
 
1) Ajuda, contribuições, doações e donativos 
2) Alienações patrimoniais e rendimentos de capital 
3) Contribuições federativas (cooperativas, sindicatos e conselhos de saúde) 
4) Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde 
 
Podemos afirmar que o (s) item (itens) está (ao) correto (s), com exceção: 
a) Apenas dos itens 1, 2 e 3 
b) Apenas dos itens 2 e 4 

c) Apenas dos itens 3 e 4 
d) Apenas do item 3 

e) Apenas dos itens 2 e 3 
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24. O Sistema Único de Saúde estabelecerá mecanismos de incentivos à participação do setor privado: 
 

a) Na assistência à saúde para garantir a cobertura à população 
b) Nos serviços de saúde dos estados, Distrito Federal e municípios 
c) Na definição de normas e mecanismos de controle da assistência a saúde 
d) No investimento em ciência e tecnologia 
e) Para melhorar os serviços particulares de assistência a saúde 
 
25. O órgão público que fiscaliza a movimentação dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde – SUS, depositados em 
conta especial em cada esfera de atuação, é: 
 

a) Fundo Nacional de Saúde 
b) Secretaria de Saúde 

c) Conselho de Gestores 
d) Conselho de Saúde 

e) Ministério da Saúde 

 
Texto 
 

Descobertas científicas mais importantes do ano de 2007 
 

 A revista Science elegeu as dez descobertas científicas consideradas mais importantes pelos editores daquela publicação 
no ano 2007. O Site Inovação Tecnológica publicou todas as descobertas escolhidas que estão em sua área de cobertura, 
assim que elas aconteceram. 
 Entre os principais feitos, a revista destacou descobertas relacionadas à variação genética humana, à reprogramação de 
células adultas e à origem dos raios cósmicos. Esta última descoberta teve participação importante de pesquisadores 
brasileiros.  
 Segundo a revista, a comunidade científica se surpreendeu com uma série de avanços nas pesquisas sobre o genoma 
humano que demonstram existir uma diferença muito maior do que se imaginava entre o DNA de diferentes pessoas. 
 "Por muitos anos temos ouvido sobre como as pessoas são idênticas entre elas e até em relação a outros primatas. Mas, 
neste ano, avanços em várias frentes levaram pela primeira vez a concluir que há uma grande diferença entre os genomas de 
cada indivíduo", disse o editor de ciências físicas da publicação, Robert Coontz, que coordenou o processo de seleção dos 
principais avanços do ano. 
 "É um imenso salto conceitual que afetará a vida humana desde como os médicos tratam as doenças até como nos vemos 
enquanto indivíduos", destacou. 

Agência FAPESP - 21/12/2007 

26.  Segundo o texto: 
 

I – O Site Inovação Tecnológica já havia publicado todas as descobertas que foram eleitas as melhores de 2007. 
II – O Site Inovação Tecnológica escolheu as descobertas mais importantes e publicou na Revista Science. 
III – Todas as descobertas que fazem parte da área de cobertura da Revista Science foram publicadas no site Inovação 
Tecnológica. 
 
Está (ão) incorreta (s): 
a) apenas I b) apenas II c) I, II e III d) Apenas II e III e) Apenas I e III 
 
27.  Sobre a análise linguística do segundo parágrafo, temos: 
 

I – O termo “esta última” é um elemento anafórico de coesão referencial que retoma “origem dos raios cósmicos”. 
II – A crase é obrigatória nos três casos do parágrafo e passaria a ser proibida se substituíssemos as palavras “variação, 
reprogramação e origem” por “problema, alcance e efeito”. 
III – Apenas houve participação de pesquisadores brasileiros na última descoberta citada pelo parágrafo. 
 
Está (ão) correta (s): 
a) apenas I b) apenas II c) apenas III d) Apenas II e III e) I, II e III 
 
28.  O conectivo que inicia o terceiro parágrafo poderia ser substituído, sem alteração de sentido, por: 
 

a) Para que b) Contudo c) Logo d) Portanto e) Conforme 
 
29. “...a comunidade científica se surpreendeu com uma série de avanços nas pesquisas sobre o genoma humano que 
demonstram existir uma diferença muito maior do que se imaginava entre o DNA de diferentes pessoas.” Segundo esse trecho 
é correto afirmar: 
I - a comunidade científica só se surpreendeu com uma série de avanços que demonstram existir uma diferença muito maior do 
que se imaginava. 
II - a comunidade científica se surpreendeu com todos os avanços nas pesquisas sobre o genoma humano, pois todas 
demonstram existir uma diferença muito maior do que se imaginava. 
III – Há um outro grupo de avanços nas pesquisas sobre o genoma humano que não demonstram existir diferenças. 
Está (ão) correta (s): 
 

a) apenas I b) apenas II c) apenas III d) Apenas I e III e) I, II e III 
 
30.  “Mas, neste ano, avanços em várias frentes levaram pela primeira vez a concluir que há uma grande diferença entre os 

genomas de cada indivíduo.” O conectivo destacado matém relaçoa semântica de ____________com a outra oração.  
 

A alternativa que completa a afirmação acima é: 
a) conformidade b) adversidade c) adição d) conclusão e) explicação 
 







