
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com 
etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, 
calculadoras e etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e 
o devido recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.  
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e 
à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair 
da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal 
deverá ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma 
única resposta correta.  
 

08 - Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de 
Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, observando o nome do cargo na parte superior da 
próxima página, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido, 
estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer 
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  
 

09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
 

10 - O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início 
de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, somente sendo permitida essa 
conduta apenas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 
 

11 - Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair 
do local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, 
deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala 
e pelo coordenador da unidade escolar. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site 
www.consulplan.net, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização da prova escrita 
(segunda-feira). 
  

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital nº. 001/2011, sendo 
observados os seguintes aspectos: 
 

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas 
disporá de 02 (dois) dias úteis, a partir do segundo dia subsequente ao da divulgação (quarta-feira), em 
requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net. 
 

b) A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição 
de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo 
recursal, à Consulplan, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente 
ao Concurso Público.  
 

05 – T 
 atendimento@consulplan.com / www.consulplan.net 
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CCAARRGGOO::  AAUUXXIILLIIAARR  DDEE  CCOONNSSUULLTTÓÓRRIIOO  OODDOONNTTOOLLÓÓGGIICCOO  
 

TEXTO:     Amor e outros males 
 

Uma delicada leitora me escreve: não gostou de uma crônica minha de outro dia, sobre dois amantes que se mataram. 
Pouca gente ou ninguém gostou dessa crônica; paciência. Mas o que a leitora estranha é que o cronista “qualifique o 
amor, o principal sentimento da humanidade, de coisa tão incômoda”. E diz mais: “não é possível que o senhor não ame, 
e que, amando, julgue um sentimento de tal grandeza incômodo”. 

Não, minha senhora, não amo ninguém; o coração está velho e cansado. Mas a lembrança que tenho de meu último 
amor, anos atrás, foi exatamente isso que me inspirou esse vulgar adjetivo – “incômodo”. Na época eu usaria talvez 
adjetivo mais bonito, pois o amor, ainda que infeliz, era grande; mas é uma das tristes coisas desta vida sentir que um 
grande amor pode deixar apenas uma lembrança mesquinha; daquele ficou apenas esse adjetivo, que a aborreceu. 

Não sei se vale a pena lhe contar que a minha amada era linda; não, não a descreverei, porque só de revê-la em 
pensamento alguma coisa dói dentro de mim. Era linda, inteligente, pura e sensível – e não me tinha, nem de longe, amor 
algum; apenas uma leve amizade, igual a muitas outras e inferior a várias. 

A história acaba aqui; é, como vê, uma história terrivelmente sem graça, e que eu poderia ter contado em uma só 
frase. Mas o pior é que não foi curta. Durou, doeu e – perdoe, minha delicada leitora – incomodou. 

Eu andava pela rua e sua lembrança era alguma coisa encostada em minha cara, travesseiro no ar; era um terceiro 
braço que me faltava, e doía um pouco; era uma gravata que me enforcava devagar, suspensa de uma nuvem. A senhora 
acharia exagerado se eu lhe dissesse que aquele amor era uma cruz que eu carregava o dia inteiro e à qual eu dormia 
pregado; então serei mais modesto e mais prosaico dizendo que era como um mau jeito no pescoço que de vez em quando 
doía como bursite. Eu já tive um mês de bursite, minha senhora; dói de se dar guinchos, de se ter vontade de saltar pela 
janela. Pois que venha outra bursite, mas não volte nunca um amor como aquele. Bursite é uma dor burra, que dói, dói, 
mesmo, e vai doendo; a dor do amor tem de repente uma doçura, um instante de sonho que mesmo sabendo que não se 
tem esperança alguma a gente fica sonhando, como um menino bobo que vai andando distraído e de repente dá uma 
topada numa pedra. E a angústia lenta de quem parece que está morrendo afogado no ar, e o humilde sentimento de 
ridículo e de impotência, e o desânimo que às vezes invade o corpo e a alma, e a “vontade de chorar e de morrer”, de que 
fala o samba? 

Por favor, minha delicada leitora; se, pelo que escrevo, me tem alguma estima, por favor: me deseje uma boa bursite. 
(Rubem Braga) 

 

01) De acordo com as ideias do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O cronista objetivou contar a história de seu último amor. 
(     ) O autor defende a ideia de que o amor é um sentimento incômodo. 
(     ) O autor demonstra ser masoquista, pois deseja ter bursite, como deixa claro no último parágrafo. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V  B) V, V, F  C) V, F, V  D) F, V, F  E) V, V, V 

 

02) Infere-se do texto que 
A) na visão do cronista, a dor do amor é superior à dor ocasionada por bursite. 
B) a dor do amor e uma dor física ocasionam sofrimento em igual medida. 
C) a dor do amor dói de se dar guinchos. 
D) a leitora gostou e aprovou a crônica sobre dois amantes que se mataram. 
E) o coração do autor está forte. 

 

03) Em “Mas o pior é que não foi curta.”, a palavra destacada exprime circunstância de  
A) tempo.  B) oposição.  C) finalidade.  D) alternância.  E) proporção. 

 

04) Em “Pouca gente ou ninguém gostou dessa crônica; paciência.”, o ponto e vírgula ( ; ) foi utilizado para 
A) marcar a omissão de uma palavra.   D) marcar termos deslocados. 
B) marcar uma pausa mais longa que a vírgula.  E) isolar citação textual. 
C) dar início a uma sequência que explica. 

 

05) Analise as afirmativas. 
I. Em “Pouca gente ou ninguém gostou dessa crônica; paciência.”, o sujeito composto é unido pela conjunção “ou” 
com ideia de exclusão, por isso o verbo deve ficar no singular. 

II. “A senhora acharia exagerado se eu lhe dissesse que aquele amor era uma cruz que eu carregava o dia inteiro e à 
qual eu dormia pregado.” O acento grave colocado no “a” que antecede o pronome oblíquo foi empregado 
incorretamente, pois não pode haver crase. 

III. Em “A história acaba aqui...”, o verbo encontra-se no presente do modo indicativo. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I, II, III  B) II   C) I, III   D) III   E) II, III 
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06) Quanto à concordância, marque o  INCORRETO. 
A) Alunos, mestres, diretores, ninguém faltaram.  D) Alguns de nós resolveram os problemas. 
B) As férias fazem bem.     E) Mais de um aluno faltou. 
C) Vende-se uma casa na praia. 

 

07) Quanto à classe de palavras, marque a correspondência INCORRETA. 
A) “Eu andava pela rua e sua lembrança...” (verbo) 
B) “Uma delicada leitora me escreve:” (adjetivo) 
C) “Mas a lembrança que tenho de meu último amor...” (substantivo) 
D) “Bursite é uma dor burra,...” (artigo) 
E) “Na época eu usaria talvez adjetivo mais bonito...” (preposição) 

 

08) “Por favor, minha delicada leitora; se, pelo que escrevo, me tem alguma estima, por favor: me deseje uma boa 
bursite.” A palavra destacada pode ser substituída sem alteração de sentido por 
A) afeição.  B) misericórdia. C) rejeição.  D) gentileza.  E) separação. 

 

09) A palavra “época” é acentuada pelo mesmo motivo que a seguinte palavra 
A) possível. B) está.   C) dói.   D) vê.   E) incômodo. 

 

10) Apresenta dígrafo a seguinte palavra 
A) grandeza. B) chorar.  C) esperança.  D) leitora.  E) bursite. 

  

SSAAÚÚDDEE  PPÚÚBBLLIICCAA  
  

11) Acerca dos critérios que deverão ser utilizados pelos Estados, Municípios e Distrito Federal, para que sejam 
estabelecidos os valores que serão aplicados em programas e projetos, analise. 
I. Perfil epidemiológico da população a ser coberta. 
II. Previsão do plano quinquenal de investimento da rede. 
III. Perfil demográfico da região. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s) 
A) III  B) I, II   C) I, III   D) II, III  E) I, II, III 

 

12) Sobre os princípios gerais da Política Nacional de Atenção Básica, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo. 
B) Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, vínculo e 

continuidade. 
C) Considera o sujeito na integralidade, na inserção sócio-econômica e busca a promoção de sua saúde. 
D) Desenvolve-se por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democrativas e participativas. 
E) Dirige-se a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária. 

 

13) Analise as alternativas sobre a infraestrutura necessária para a implantação das equipes de Saúde da Família. 
I. Existência e manutenção regular de estoque dos insumos para o funcionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS). 
II. Sala de recepção, local para arquivos e registros, sala de enfermagem, sala de vacina e sanitários. 
III. Número de agentes comunitários de saúde suficiente para cobrir noventa e cinco por cento da população cadastrada. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s) 
A) I  B) I, II   C) I, III   D) II, III  E) I, II, III 

 

14) Sobre Distrito Sanitário, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Refere-se à menor unidade de território ou de população, a ser apropriada para o processo de planejamento e 

gestão. 
(     ) A área geográfica pode ser constituída por vários bairros ou por vários municípios de uma região. 
(     ) O processo de territorialização que define a área de abrangência deve ser coordenado pelo gestor estadual de 

saúde. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V  B) F, V, F  C) F, V, V  D) V, V, F  E) V, V, V 

 

15) Assinale a afirmativa INCORRETA sobre epidemiologia. 
A) Preocupa-se apenas com as doenças infecciosas. 
B) Fundamenta-se, cientificamente, no raciocínio causal. 
C) Desenvolve estratégias voltadas para a proteção e promoção da saúde. 
D) Identifica o agente causal ou fatores relacionados à causa dos agravos à saúde. 
E) Estabelece medidas preventivas. 
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16) Sobre o financiamento da Atenção Básica, disposto no Capítulo III da Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB), é INCORRETO afirmar que 
A) o Piso da Atenção Básica (PAB) consiste em um montante de recurso financeiro federal. 
B) os recursos serão repassados em conta específica denominada “FMS – nome do município – PAB” de acordo com 

a normatização de transferências do Ministério da Saúde. 
C) os recursos do PAB serão transferidos quinzenalmente, de forma regular e automática do Fundo Nacional de 

Saúde e dos Fundos Municipais de Saúde e do Distrito Federal. 
D) o PAB é composto de uma parte fixa e uma parte variável. 
E) os repasses dos recursos dos PAB’s fixo e variável aos municípios são efetuados em conta aberta especificamente 

para esta finalidade.  
 

17) Em relação à Lei nº. 8080/90 NÃO se pode afirmar que 
A) identifica e divulga os fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
B) permite a destinação de subvenções e auxílios às instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade 

lucrativa. 
C) organiza os serviços públicos, de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 
D) fiscaliza e inspeciona alimentos, água e bebidas para consumo humano. 
E) participa da normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas 

públicas e privadas. 
 

18) “Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução 
ser complementada pelo Estados, Distrito Federal e Municípios.” O artigo anterior, no que se refere à Lei          
nº. 8080/90, está inserido na seção do(a)s 
A) princípios. B) objetivos.  C) diretrizes.  D) competências. E) funcionamentos. 

 

19) “Os recursos do Fundo _______________ de Saúde serão alocados como investimentos previstos em lei 
_______________, de iniciativa do Poder _______________ e aprovado pelo ____________________.” De 
acordo com o Art. 2º da Lei nº. 8142/90, assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a 
afirmação anterior. 
A) Municipal / orçamentária / Legislativo / Ministério de Saúde 
B) Nacional / orçamentária / Executivo / Conselho Nacional de Saúde 
C) Nacional / extraordinária / Legislativo / Órgão de Direção do SUS 
D) Estadual / extraordinária / Executivo / Ministério da Saúde 
E) Nacional / orçamentária / Legislativo / Congresso Nacional 

 

20) Sobre os princípios e objetivos do SUS de acordo com a Lei nº. 8080/90, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
B) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 
C) Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera do governo. 
D) Participação da comunidade. 
E) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

21) Quais são os instrumentos básicos que o cirurgião dentista utiliza em um exame clínico?  
A) Sonda exploradora, fórceps e pinça.    D) Pinça, espelho plano e motor de alta rotação. 
B) Sonda exploradora, espelho plano e pinça.   E) Espelho plano, cureta e sonda exploradora. 
C) Espelho plano, pinça e micromotor. 

 

22) Para revelar uma radiografia dentro de uma câmara escura, qual a sequência correta? 
A) fixador – revelador – água    D) água – revelador – fixador 
B) fixador – água – revelador    E) revelador – fixador – água. 
C) revelador – água – fixador 

 

23) Assinale o produto indicado para se fazer assepsia de bancadas no consultório odontológico. 
A) Água à temperatura de 70 graus.    D) Álcool a 70 GL. 
B) Álcool na concentração de 92,8 GL.    E) Formaldeído. 
C) Água e sabão. 

 

24) Qual dos índices epidemiológicos a seguir representa a quantidade de dentes atacados pela doença cárie em 
indivíduos com dentes permanentes? 
A) CEO-d  B) IHOS  C) CPO-D  D) ICNPT  E) IP  
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25) O ato de redução ou remoção parcial dos micro-organismos da pele, ou outros tecidos, por métodos quimiome-
cânicos denomina-se 
A) descontaminação.      D) degermação. 
B) antissepsia.       E) desinfestação. 
C) desinfecção. 

 

26) Assinale a alternativa INCORRETA sobre a passagem de um instrumental de um Auxiliar de Consultório 
Odontológico ao Cirurgião Dentista. 
A) Instrumental livre de contaminação. 
B) Ponta ativa do instrumental voltada para o profissional e não para si. 
C) Passar um instrumento de cada vez. 
D) Não passar sobre a cabeça do paciente, e sim sobre o peito. 
E) Não deixar de forma alguma cair o instrumento sobre o paciente. 

 

27) São materiais restauradores dentários 
A) amálgama, resina composta, ionômero de vidro, godiva. 
B) elastômero, resina composta, ionômero de vidro. 
C) resina composta, amálgama, ionômero de vidro. 
D) ionômero de vidro, resina composta, silicona. 
E) resina composta, amálgama, elastômero. 

 

28) As diretrizes nas quais o Sistema Único de Saúde fundamenta-se são 
A) prioridade das ações, centralização, participação popular. 
B) eficiência, transparência, participação popular. 
C) descentralização, atendimento integral, participação popular. 
D) centralização, igualdade, liberdade de escolha. 
E) igualdade, liberdade, regionalidade. 

 

29) Assinale o significado do princípio da equidade, uma das diretrizes do SUS. 
A) Tratar todas as pessoas com igualdade, independente de sexo, raça ou religião. 
B) Permitir um tipo de gestão em que as responsabilidades financeiras sejam compartilhadas.  
C) Dividir a responsabilidade pelas ações de saúde entre todas as esferas governamentais. 
D) Descentralização, atendimento integral e participação popular. 
E) Combater a desigualdade, oferecendo mais aos mais necessitados. 

 

30) Na prevenção da cárie dentária, a solução adequada para que o paciente realize bochechos diários é o fluoreto 
de sódio à 
A) 0,10%.  B) 0,20%.  C) 1,23%.  D) 0,05%.  E) 2,80%. 

 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  LLOOCCAAIISS  
  

31) A música que embala a letra do Hino a São Domingos do Prata, de Guiomar Garcia, foi composta por 
A) Alexandre dos Santos Leite.     D) José Marques Vilas. 
B) Anastácio Ubaldino Fernandes.     E) José Mateus de Vasconcelos. 
C) Antônio Alves Passos. 

 

32) São Domingos do Prata emancipou-se em 1890, do município de 
A) Caratinga. B) Ferros.  C) Itabira.  D) Mariana.  E) Santa Bárbara. 

 

33) Segundo informações contidas na obra História do Município de São Domingos do Prata, de Luiz Prisco, o 
produto agrícola de maior produção no município, gerador de mais recursos financeiros, é  
A) arroz.  B) café.   C) cana-de-açúcar. D) feijão.  E) milho. 

 

34) “Localizado a 20 km de distância da sede do município, este distrito está no limite com Nova Era e teve como 
primeiros posseiros João dos Santos Leite e seu irmão Alexandre dos Santos Leite. Sua matriz converge 
romeiros de vários pontos, a fim de render culto a uma cruz, em 3 de maio.” Trata-se de 
A) Cônego João Pio.      D) Santana do Alfié. 
B) Ilhéus.        E) Vargem Linda. 
C) Juiraçú. 

 

35) A rodovia estadual que oferece acesso aos moradores de São Domingos do Prata a uma das principais rodovias 
da região Sudeste do Brasil – BR-262 – é a MG 
A) 120.  B) 150.   C) 245.   D) 356.   E) 720. 
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36) “Segundo Luiz Prisco de Braga, na obra História do Município de São Domingos do Prata, o clima do 
município em questão sofre variações sendo ________________ na sede do município, em Vargem Linda e 
Santana do Alfié e ________________ em outras áreas do município.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmação anterior. 
A) equatorial / tropical      D) temperado / quente 
B) chuvoso / seco       E) tropical / semi-tropical 
C) semi-tropical / temperado 

 

37) Quando a região de São Domingos do Prata começou a ser habitada pelos bandeirantes, os primitivos 
moradores eram os índios 
A) botocudos. B) goytacazes.  C) guaranis.  D) puris.  E) yanomanis. 

 

38) Em que Circuito Turístico de Minas, a cidade de São Domingos da Prata se encontra inserida? 
A) Caminhos Verdes de Minas.     D) Serras de Minas. 
B) Mata Atlântica de Minas.     E) Trilha dos Inconfidentes. 
C) Serra do Brigadeiro. 

 

39) São rios que cortam o município de São Domingos do Prata 
1. Piracicaba. 
2. Doce. 
3. Pomba. 
4. Da Prata. 
5. Das Velhas. 
6. Jequitinhonha. 
Estão corretas apenas as alternativas 
A) 1, 3, 5  B) 3, 4, 5  C) 4, 5, 6  D) 1, 2, 4  E) 2, 4, 6 
 

40) Desmembrado de Santa Bárbara em 1890, São Domingos do Prata comemora sua emancipação política no dia  
A) 1º de março.      D) 13 de novembro.  
B) 20 de março.      E) 20 de julho. 
C) 12 de dezembro.  
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