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CONCURSO PÚBLICO 2009/PREFEITURA DE IGREJA NOVA 
 

CARGO: ODONTÓLOGO PSF 
Instruções 
 
• Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

• Verifique, no caderno de provas, o número de folhas e se seqüência de questões, no total de 30 (trinta) está correta,  e 

também 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 01 tenha a resposta C como correta. 

• Veja como marcar esta resposta. 

                                                                 QUESTÃO                            ALTERNATIVAS 

 

 

• 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 e identificado pelo 

digiselo. 

• 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.  

• Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do processo seletivo, consulte o nosso site pelo endereço 

eletrônico: www.ipedec.com.br 
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1. A lei que instituiu o Conselho Federal de Odontologia é a Nº: 
 
a) 5081 b) 4324 c) 68704 d) 42504 e) 4884 
 
2. Constitui um direito fundamental segundo o código de ética odontológica: 
 
a) Resguardar o segredo profissional 
b) Assumir responsabilidade pelos atos praticados 
c) Zelar pela saúde e pela dignidade do paciente 

d) Propugnar pela harmonia da classe 
e) Resguardar sempre a privacidade do paciente 

 
3. Constitui infração ética: 
 
a) Divulgar nome do paciente sem seu consentimento 
b) Divulgar atendimento domiciliar 
c) Divulgar títulos de formação acadêmica 

d) Divulgar a expressão “clínico geral”. 
e) Divulgar logomarca 

 
4. As cavidades preparadas nas faces proximais de incisivos e caninos com remoção e restauração do ângulo incisal são do 
tipo: 
 
a) Classe I b) Classe II c) Classe III d) Classe IV e) Classe V 
 
5. Estatisticamente é uma lesão que apresenta maior prevalência em pacientes idosos: 
 
a) Cárie classe II 
b) Cárie classe I 

c) Cárie classe III 
d) Cárie radicular 

e) Cárie de cúspide 

 
6. Normalmente a concentração de flúor encontrada nos dentrifícios é: 
 
a) 0,023% b) 0,1 a  0,15% c) 5% d) 1,23% e) 8% 
 
7. Na dentição natural existem duas formas de função dos dentes que se relacionam no lado de trabalho. Assinale a 
alternativa que mostra estas duas formas: 
 
a) Função em grupo e em balanceio 
b) Guia canino e oclusão cêntrica 
c) Função em grupo e guia canino 

d) Máxima intercuspidação habitual e oclusão cêntrica 
e) Balanceio e protrusão 

 
8. A profundidade média do sulco gengival é: 
 
a) 0,69mm b) 1,07mm c) 2,04mm d) 1,5mm e) 2,8mm 
 
9. O grampo 205 é utilizado para o isolamento absoluto em: 
 
a) Incisivos centrais superiores 
b) Pré-molares superiores 
c) Retração gengival em dentes anteriores 

d) Molares 
e) Caninos 

 
10. O mecanismo de união dos sistemas adesivos à porcelana está baseado na realização de um condicionamento prévio da 
superfície. Normalmente o ácido utilizado para atacar a superfície da porcelana criando microrretenções é o: 
 
a) Acético b) Fluorídrico c) Fosfórico d) Maleico e) Fluoroso 
 
11. Diluente utilizado para diminuir a viscosidade do Bis-GMA na matriz resinosa: 
 
a) UDMA 
b) TEGMA 

c) Silano 
d) Canforoquinona 

e) Benzoíla 

 
12. Assinale a alternativa que apresenta pelo menos um metal nunca utilizado na composição do amálgama: 
 
a) Estanho e paládio 
b) Cobre e zinco 

c) Prata e estanho 
d) Cobre e estanho 

e) Cobalto e prata 

 
13. Assinale a indicação de uso de cimento de ionômero de vidro tipo I: 
 
a) Forramento 
b) Selamento de cicatrículas 

c) Restauração Classe III 
d) Restauração Classe I 

e) Cimentação de pinos 

 
14. Qual alternativa mostra a concentração mais indicada de agente clareador para uso em consultório: 
 
a) Peróxido de carbamida 15% 
b) Peróxido de hidrogênio 1,5% 
c) Peróxido de carbamida 10% 

d) Peróxido de hidrogênio 35% 
e) Peróxido de carbamida 16% 
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15. É contra-indicado o uso de corticosteróide tópico em: 
 
a) Herpes 
b) Afta 

c) Líquen plano erosivo 
d) Queilite angular 

e) Pênfigo 

 
16. A posologia do piroxican é de 20mg: 
 
a) Uma vez ao dia 
b) De 12 em 12 horas 

c) De 06 em 06 horas 
d) De 08 em 08 horas 

e) De 04 em 04 horas 

 
17. O valor relativo normal para os linfócitos no leucograma é: 
 
a) 2% b) 25% c) 5% d) 63% e) 4% 
 
18. Tumor benigno de tecido mole caracterizado pelo aspecto verrucoso: 
 
a) Fibroma 
b) Ceratoacantoma 

c) Papiloma 
d) Osteoma 

e) Lipoma 

 
19. Não constitui lesão cancerizável: 
 
a) Nevo pigmentado 
b) Afta de Mikulicz 

c) Líquen plano 
d) Leucoplasia 

e) Eritroplasia 

 
20. Cisto fissural não-odontogênico originado do epitélio aprisionado na fusão dos processos palatinos do maxilar em 
localização posterior à papila incisiva: 
 
a) Cisto nasopalatino 
b) Cisto nasolabial 

c) Cisto mandibular mediano 
d) Cisto glóbulo-maxilar 

e) Cisto palatino mediano 

 
21.  De acordo com a utilização dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das 
previstas na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta: 
 
a) Poderá ser transferida desde que seja fiscalizado pelo Conselho de Saúde 
b) Constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas 
c) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde 
d) Constitui emprego regular de verbas ou rendas públicas 
e) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde e fiscalizado pelo Conselho de Saúde  
 
22.  São instâncias colegiadas do SUS: 
 
a) O Ministério da Saúde e a Conferência de Saúde 
b) A Fundação Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde 
c) O Ministério da Saúde e o Conselho de Saúde 
d) O Conselho de Saúde e Fundação Nacional de Saúde 
e) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde  
 
23.  Conforme a Lei nº 8.080/1990, podemos afirmar que a assistência à saúde é: 
 
a) Livre a entidade filantrópicas 
b) Livre à iniciativa privada 
c) Proibida à iniciativa privada 
d) Livre à iniciativa pública e privada 
e) Livre à iniciativa privada 
 
24.  As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
 
a) Descentralização, atendimento integral, participação da comunidade 
b) Centralização, atendimento integral, participação da comunidade 
c) Centralização, atendimento integral, participação dos setores públicos 
d) Descentralização, atendimento setorial, participação dos serviços privados 
e) Centralização, atendimento integral, participação dos serviços de saúde 
 
25.  À direção nacional do Sistema Único de Saúde cabe, exclusivamente: 
 
a) A execução e a implementação das políticas relativas às condições dos ambientes de trabalho 
b) A formulação e a implementação da política de controle das agressões ao meio ambiente 
c) A formulação e a implementação das políticas de saneamento básico 
d)  A formulação e a coordenação da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras 
e) A formulação, avaliação e apoio das políticas de alimentação e nutrição 
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Leia o texto abaixo e responda às questões: 
 

Estudo dos EUA constata que tratamento de autismo em bebês é eficaz 
 

  O tratamento de autismo se mostra mais eficaz quanto mais cedo for iniciado. Um estudo realizado nos Estados 
Unidos constatou resultados animadores em crianças diagnosticadas com a doença e que começaram a ser tratadas de forma 
mais rigorosa a partir do 1º ano de vida. 
  Um grupo de pesquisadores da Universidade de Washington concluiu que o tratamento pode amenizar muito os 
sintomas da doença. Foram avaliadas 48 crianças autistas, entre 1 ano de meio e 2 anos e meio. 
Um grupo foi selecionado aleatoriamente para receber um tratamento especializado, conhecido como Early Start 
Denver, focado na interação e na comunicação - as maiores dificuldades das crianças autistas. A outra parte era atendida de 
forma menos abrangente e intensa. 
  Em uma das etapas ao que o primeiro grupo foi submetido, os pais e terapeutas seguram repetidamente brinquedos 
muito próximos ao rosto da criança, para que ela seja obrigada a manter contato visual. Em outro exercício, a criança é 
recompensada por usar palavras para pedir brinquedos. Foram quatro horas de atenção dos terapeutas durante cinco dias na 
semana, e o tratamento era repetido em casa, com os pais, por pelo menos mais cinco horas semanais. 

http://veja.abril.com.br/noticia/saude/estudo-eua-constata-tratamento-autismo-bebes-eficaz-515822.shtml 
 

26.  Segundo o texto: 
 
I – O tratamento ameniza os sintomas da doença. 
II – 48 crianças de 2 anos e meio foram avaliadas na pesquisa. 
III – O grupo de crianças que receberam o tratamento Early Start Denver foi selecionado aleatoriamente. 
 

Está (ao) incorreta (s): 
 

a) Apenas I b) I, II e III c) Apenas II e III d) Apenas I e III e) Apenas I e II 
 
27.  No trecho “ começaram a ser tratadas” temos o verbo no plural por concordar com seu sujeito “crianças”. Analise as 
orações a seguir e aponte aquela (s) que não depende (dependem) de sujeito para realizar a concordância do verbo, uma vez 
que eles são impessoais. 
 
I – Constatou-se o problema imediatamente. 
II – Houve enormes progressos após o tratamento aplicado. 
III – Fizeram os tratamentos as crianças selecionadas. 
IV – Faz dois anos que submetemos as crianças ao tratamento. 
 

Está (ao) correta (s): 
 

a) Apenas I e IV b) Apenas II e III c) Apenas III e IV d) Apenas II e IV e) Apenas I, II e III 
 
28.  Analise as assertivas em relação à pontuação do terceiro parágrafo: 
 
I – A palavra “aleatoriamente” poderia ser separada por vírgulas, intercalando a expressão. Isso não afetaria o sentido da 
oração. 
II – A oração “conhecido como Early Start Denver” está entre vírgulas por se tratar de um aposto. 
III – O travessão utilizado separa uma enumeração. 
 

Está (ao) correta (s): 
 

a) Apenas I e II b) Apenas I c) Apenas II d) Apenas I e III e) Apenas III 
 
29.  Em “uma das etapas ao que o primeiro grupo foi submetido”’ temos a preposição sendo utilizada antes do pronome 
relativo, uma vez que o termo regente exige-a. Analise as assertivas quanto a esse fenômeno: 
 
I – Os planos de que discutimos podem ser reais. 
II – Cada jovem que ele se refere é aluno do curso. 
III – Os fatos de que duvidamos eram verídicos. 
 

Está (ao) correta (s): 
 

a) Apenas I b) I, II e III c) Apenas II e III d) Apenas II e) Apenas III 
 
30.  “seguram repetidamente brinquedos muito próximos ao rosto da criança, para que ela seja obrigada a manter o contato 
visual” O conectivo destacado estabelece uma relação de: 
 
a) tempo b) consequência c) causa d) finalidade e) proporção 
 
 
 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RETIRE NA PARTE PONTILHADA E ANOTE O SEU GABARITO PARA CONFERÊNCIA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

 







