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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

01 Este caderno contém 25 questões das provas objetivas, sem repetição ou falha, com valor de 0,4 ponto cada 
questão, assim distribuídas: 

Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimento Específico 
05 questões 05 questões 15 questões 

 

02 Certifique se este caderno de provas é para o cargo para o qual você se inscreveu. Caso contrário, notifique 
IMEDIATAMENTE o aplicador de prova. 

03 Após iniciar a prova, você receberá do aplicador de prova a Folha de Respostas. Verifique se os dados que 
aparecem na Folha de Respostas estão corretos. Caso contrário notifique IMEDIATAMENTE o aplicador de prova. 

04 Após a conferência, você deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, com caneta esferográfica de 
tinta na cor azul ou preta. 

05 Tenha cuidado com a Folha de Respostas para não dobrar, amassar ou manchar. A Folha de Respostas 
somente poderá ser substituída caso esteja com problemas de impressão. 

06 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e 
(E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA, a marcação em 
mais de uma alternativa anula a questão. 

07 Marque as respostas de acordo com a quantidade de questões da prova: de 01 a 25. Deixe as questões excedentes 
da Folha de Respostas em branco. 

08 Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, sem 
deixar claros, conforme exemplo:  

  A            B            C           D           E 
                                                                 

09 SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que comunicar-se com os demais candidatos. Fazer uso de 
calculadoras, celulares, mp3, relógio do tipo ”calculadora”, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador e/ou similares. Fazer uso de fontes de consulta de qualquer espécie. 

10 Qualquer questionamento deverá ser feito em voz alta. Os aplicadores de prova não poderão tirar qualquer dúvida 
sobre as questões da prova. 

11 O candidato que necessitar utilizar o sanitário deverá solicitar ao aplicador de prova. 

12 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início da prova. 

13 A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas. 
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RASCUNHO – ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS 
 

Questões 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
Respostas                

Questões 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Respostas           
- Divulgação do gabarito e do caderno de prova: 19-10-2009, às 17 horas, no endereço www.uem.br/concurso 
 

CONCURSO  PARA EMPREGO PÚBLICO – EDITAL 002/2009 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo com atenção para responder às 
questões, que possuem apenas uma alternativa 
correta. 
 

Rio 
 

 RIO DE JANEIRO – Decide-se amanhã a sede 
para as Olimpíadas de 2016. O Rio é uma das cidades 
candidatas e desta vez tem chances de ganhar, apesar 
da força de Chicago, patrocinada pessoalmente por 
Obama. E na categoria de azarões, Tóquio e Madrid. 

O nosso trunfo principal é o charme do Rio que, 
apesar de suas mazelas e de seus problemas 
estruturais, é uma grife natural, a começar pelo nome de 
apenas três letras. [...] 

Teremos sete anos para prepararmos a cidade 
dentro das formalidades do Comitê Olímpico 
Internacional. Nossa capacidade nesse setor é 
comprovada com a Copa do Mundo de 1950, para a 
qual construímos o maior estádio do mundo, e eventos 
internacionais, como a Rio-92 e, mais recentemente, os 
Jogos Pan-Americanos. 

O problema é o forte lobby norte-americano por 
Chicago, com a capacidade de Obama no trânsito 
internacional, embora Lula também tenha a sua 
penetração. Afinal, a América do Norte já sediou outras 
olimpíadas, e a América do Sul, até agora, nenhuma. 

A importância de uma Olimpíada transcende os 
esportes, passa a ser econômica e política. [...] 

O Brasil tem o projeto de se tornar potência 
mundial. A Olimpíada no Rio será uma plataforma de 
lançamento que saberemos aproveitar, colocando em 
órbita um novo gigante que tem tudo para uma carreira 
no cenário internacional. 

 (CARLOS HEITOR CONY. Jornal Folha 
de São Paulo, 

 Opinião,1º de outubro de 2009, p. A2) 
 
 

01 Qual é o tema abordado nesse texto? 
 

(A) A comparação entre o poder dos países 
desenvolvidos. 

(B) As Olimpíadas não têm poder em relação ao 
desenvolvimento de um país. 

(C) A importância de se sediar uma Olimpíada. 
(D) As mazelas e os problemas estruturais do Rio 

de Janeiro. 
(E) A órbita carreirista do Brasil diante de seus 

adversários. 
 

02 As questões tematizadas nesse texto envolvem 
 

(A) problemas sérios que o Brasil está enfrentando. 
(B) apresentações detalhadas de outros países que 

têm mais chances de serem sedes. 
(C) argumentações para o Brasil conseguir ser a 

sede dos jogos olímpicos de 2016. 
(D) barganhas do direito brasileiro em sediar a 

olimpíada de 2016. 
(E) críticas políticas ao governo brasileiro. 

03 O parágrafo “O problema é o forte lobby...” termina 
com “... e a América do Sul, até agora, nenhuma.” 
Observamos vírgulas separando a expressão “até 
agora” porque 
 

(A) o Brasil pertence à América do Sul no momento 
atual. 

(B) enfatiza a ideia de que o Brasil poderá ser a 
sede das Olimpíadas, o que não ocorreu ainda 
no continente sulamericano 

(C) explicita as razões de a América do Sul ser a 
primeira, atualmente, a querer sediar os jogos 
olímpicos. 

(D) deixa clara a ideia de que o Brasil não está na 
categoria dos azarões. 

(E) não surgiram, até os dias de hoje, países 
desenvolvidos tão interessados nos jogos 
quanto o Brasil. 

 
 
04 O texto apresenta uma dificuldade para que o Brasil 
se torne a sede dos jogos olímpicos, que é marcada 
pelo conectivo em negrito: 
 

(A) ... apesar da força de Chicago ... 
(B) E na categoria de azarões... 
(C) ... é o charme do Rio, que ... é uma grife ... 
(D) ... embora Lula... tenha a sua penetração... 
(E) ... um novo gigante que tem tudo... 
 

05 Ao terminar o texto, o autor faz alusão a “um novo 
gigante” e não a “um gigante novo” porque 
 

(A) compara o Brasil com os países da Antiguidade. 
(B) releva a imponência do Brasil no cenário 

olímpico. 
(C) considera o Brasil uma potência mundial. 
(D) compara com o “gigante” que está “deitado em 

berço esplêndido” (ver hino nacional brasileiro). 
(E) considera o Brasil muito novo para ser colocado 

em órbita internacional. 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Leia as questões com atenção e assinale uma 
alternativa apenas, conforme o enunciado. 

 
06 Que país, que mantém relações diplomáticas com o 
Brasil, teve o pedido de seu Presidente Manoel Zelaya 
para se refugiar na embaixada brasileira? 
 

(A) El Salvador 
(B) Honduras 
(C) Nicarágua 
(D) Bolívia 
(E) Argentina 
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07 A Ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, em 
www.ig.com.br/economia, afirma que a grande riqueza 
da descoberta do pré-sal será “a transformação de 
riquezas minerais em riquezas sociais e humanas.” [...] 
Dessa forma, continua a ministra, “é necessário vontade 
política.” Segundo a ministra, isso significa que 
 

(A) o petróleo descoberto servirá para antecipar a 
saída do país da linha da pobreza. 

(B) os políticos deverão construir mais jazidas 
minerais. 

(C) o governo precisa ter vontade de exportar 
apenas o pré-sal. 

(D) a população deverá trabalhar mais para 
conseguir esse objetivo. 

(E) o Brasil precisa desafiar os países do 
MERCOSUL. 

 
08 Assinale a alternativa que se refere a uma fonte de 
produção de energia, mais recomendável para a 
diminuição dos gases causadores do aquecimento 
global.  
 

(A) Óleo diesel. 
(B) Gasolina. 
(C) Vento. 
(D) Gás natural. 
(E) Carvão mineral. 

 
09 O Brasil ganhou o direito de sediar as Olimpíadas de 
2016, no Rio de Janeiro, desbancando as poderosas 
Chicago, Tóquio e Madri. Duas pessoas tiveram papel 
importante nesse processo, o Ministro dos Esportes e o 
Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Quem são 
eles? 
 

(A) Carlos Heitor Cony e Arthur Carlos Nuzman. 
(B) Edson Arantes do Nascimento e Orlando 

Teixeira Júnior. 
(C) Fernando Hadad e Milton Monti. 
(D) Eduardo Paes de Barros e Arthur Carlos 

Nuzman. 
(E) Orlando Silva Júnior e Carlos Arthur Nuzman. 

 
10 A nova legislação de trânsito no Brasil é bastante 
severa em relação ao limite de concentração de álcool 
etílico no sangue. Apesar das controvérsias sobre a lei, 
ela pode diminuir os índices de mortalidade referentes a 
 

(A) gripe e pneumonia. 
(B) agressões e acidentes de trânsito. 
(C) acidentes vasculares cerebrais. 
(D) doenças sexualmente transmissíveis. 
(E) doenças do aparelho urinário. 

 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
 
11 Para o exame clínico, o cirurgião dentista necessita 
de quais instrumentais? 
 

(A) Espelho bucal, sonda exploradora, pinça clínica 
e escavador de dentina. 

(B) Espelho bucal, fórceps e pinça clínica. 
(C) Sonda exploradora, pinça clínica e 

condensadores. 
(D) Espelho clínico, sonda exploradora e 

condensadores. 
(E) Espelho clínico, sonda exploradora e 

hollemback. 

 
12 Referente aos fórceps, podemos afirmar que 
 

(A) Nº.  65 a 68, são utilizados para pré-molares 
superiores. 

(B) Nº. 17,  utilizado para raízes superiores. 
(C) Nº. 16, utilizado para molares, incisivos e 

caninos. 
(D) Nº. 69,  utilizado para raízes inferiores. 
(E) Nº. 151, utilizado para pré-molares superiores. 

 

13 Dentre as afirmativas abaixo, assinale a correta. 
 

(A) A contaminação em odontologia ocorre por 
meio de inalação, transmissão indireta, 
transferência de micro-organismos por 
instrumentos e equipamentos contaminados, 
contato com saliva e sangue. 

(B) Para evitarmos a proliferação de M.O. 
diminuindo o risco de infecção cruzada, 
devemos estar atentos aos seguintes itens: 
instalação de válvula de antirretração, acionar a 
tubulação por alguns minutos uma vez por 
semana, acionar as peças de mão a cada 
atendimento. 

(C) Desinfetantes mais comuns utilizados são 
hipoclorito de sódio 0,05 a 1,0%, Fenóis de 0,1 
a o, 2 %, e álcool etílico 77%. 

(D) A higienizacão prévia da boca do paciente deve 
ser feita apenas se este apresentar cáries 
profundas e gengivites. 

(E) O mercúrio é um elemento químico que pode 
oferecer risco ao meio ambiente, com 
repercussão à saúde da população. Essa 
contaminação pode ser de forma aguda ou 
crônica, sendo que a aguda é a mais perigosa, 
pois, o acúmulo de mercúrio ocorre por longo 
tempo. 
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14 Quanto aos raios x, podemos dizer que 
 

(A) radiação primária ou útil é um tipo de radiação 
não ionizante. 

(B) os raios x têm propriedades que são invisíveis a 
olho nu, atacam os sais de prata, presentes no 
filme radiográfico e são absorvidos pelo 
organismo, podendo produzir modificações 
celulares como inibição e destruição. 

(C) os raios x são produzidos quando atingem a 
matéria por elétrons em baixa velocidade, com 
uma corrente de alta voltagem  para acelerar os 
elétrons.  

(D) a qualidade de um raios x está relacionada à 
densidade, que nada mais é que a diferença 
entre o branco e o preto e as várias tonalidades 
de cinza. 

(E) milamperagem é a medida da quantidade de 
fluxo dentro da ampola de raios x, igual a 50 
KV. 

 
15 Na cronologia de erupção, é incorreto afirmar que 
 

(A) o aparecimento dos dentes decíduos inicia-se 
por volta do 5º ao 8º mês e termina, 
aproximadamente, aos 2 anos de idade. Sendo 
composta por incisivo, caninos e molares 
decíduos. 

(B) os primeiros molares permanentes aparecem 
entre os 6 e 7 anos e vêm substituir o  molar 
decíduo. 

(C) entre os 7 e 8 anos, trocam-se os incisivos 
laterais inferiores. 

(D) os caninos inferiores que vêm substituir os 
decíduos surgem aos 9 ou 10 anos. 

(E) os pré-molares erupcionam entre os 10 aos 12 
anos. 

 
16 O material utilizado para efetuarmos moldagem 
odontológica é 
 

(A) hidrocoloide reversível.  
(B) gesso. 
(C) hidrocoloide irreversível. 
(D) cera 7. 
(E) silicone. 

 
17 Qual é o método utilizado para dentes decíduos no 
estudo da cárie? 
 

(A) CPO. 
(B) CEO. 
(C) CPOS. 
(D) CPOD. 
(E) Apenas as alternativas A e B estão corretas. 

 
 
 
 
 
 

18 Podemos definir epidemiologia como sendo 
 

(A) um índice para avaliar a incidência de cárie na 
população. 

(B) uma ciência que estuda quantitativamente a 
distribuição dos fenômenos de saúde/doença e 
seus fatores condicionantes e determinantes, 
nas populações humanas. 

(C) um índice que diz a média do número total de 
dentes permanentes cariados, perdidos e 
obturados. 

(D) um dado dinâmico que determina a ocorrência 
da doença num determinado período de tempo. 

(E) a quantidade de doença existente num 
determinado instante; é um dado estático e 
cumulativo. 

 

19 A equipe de saúde bucal está sujeita a riscos em 
seu ambiente de trabalho, tais como 
 

(A) cargas químicas: ruído, fumaça, gases. 
(B) cargas mecânicas: esforço físico e radiação. 
(C) cargas químicas: bactérias e parasitas. 
(D) cargas químicas: gases e vapores. 
(E) cargas biológicas: gases , vapores e fumaça. 

 
20 Na revelação manual de raios x, na câmara escura, 
assinale a sequência correta 
 

(A) revelador, fixador e água. 
(B) fixador, água , revelador e água. 
(C) revelador, água, fixador e água. 
(D) água, revelador, água e fixador. 
(E) a ordem dos procedimentos não altera a 

qualidade do raio x. 
 
21 Dentre os elementos químicos abaixo, qual deles 
podemos considerar responsável em tornar o esmalte 
do dente mais resistente ao ácido que contribui para a 
formação da cárie? 
 

(A) Amálgama.  
(B) Flúor. 
(C) Cálcio. 
(D) Sódio. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
22 No dia a dia de um consultório odontológico, os 
profissionais de saúde têm contato direto com produtos 
nocivos à saúde. Dentre os citados abaixo, qual merece 
maior atenção devido a sua grande toxicidade? 
 

(A) Alginato. 
(B) Óxido de Zinco e Eugenol. 
(C) Anestésicos bucais. 
(D) Mercúrio. 
(E) Resina.  
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23 Quanto à ficha clínica, podemos afirmar que 
 

(A) deve constar apenas nome, endereço e telefone 
do paciente. 

(B) deve conter dois odontogramas, sendo que o 
primeiro deve apresentar as condições com que 
o paciente chegou ao consultório e o segundo 
as condições que ele deixou o consultório. 

(C) no final do tratamento, devem-se anotar os 
exames realizados e finalizados. 

(D) o paciente deve assinar a ficha clínica a cada 
evento realizado. 

(E) As alternativas B e D estão corretas. 

 
24 Segundo a Resolução CFO 157/87, compete aos 
auxiliares de saúde bucal, sempre sob a supervisão do 
cirurgião dentista ou técnico de higiene dental, 
 

(A) orientar os pacientes sobre higiene bucal. 
(B) manter em ordem arquivos e fichários. 
(C) revelar e montar radiografias intrabucais. 
(D) auxiliar no atendimento ao paciente. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
25  Marque a afirmativa incorreta. 
 

(A) Saliva é responsável pela limpeza mecânica e 
neutralização dos ácidos. 

(B) Sacarose aumenta a quantidade de placa e a 
produção de ácidos. 

(C) Sacarose mais bactéria produzem ácido e 
desmineralizam o dente. 

(D) Streptococcus mutans pode causar cáries, 
devido à produção de ácidos que danificam o 
esmalte. 

(E) Estreptococos do grupo mutans já colonizam a 
cavidade bucal antes da irrupção dentária. 

 
 
 
 
 
 







