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Cargo: Cirurgião Dentista 
 
Língua Portuguesa  
 
Leia o texto abaixo e responda o que se pede.  
 

A evolução dos fundamentos ao longo de 1999 não 
ratificou as expectativas pessimistas formuladas ao início do ano, 
quando o impacto da crise financeira internacional sobre a 
economia brasileira determinou a reordenação dos principais 
condicionantes internos, com o objetivo de possibilitar que a 
condução da política econômica preservasse a estabilidade 
econômica e as condições necessárias ao processo de 
crescimento sustentado.  
(Relatório Anual do Banco Central do Brasil – 1999, vol. 35 p.9, 
com adaptações)  
 
01. Quanto à coesão e coerência, a alternativa que completa 
corretamente o texto dando-lhe continuidade, é:  
a) Assim deve-se assinalar a introdução de alterações 

significativas institucionais que, no paralelismo entre políticas 
cambiais e políticas monetárias no ajuste efetivo da promoção 
de contas públicas refere-se ao desempenho do governo.  

b) Dessa maneira, assinale-se que a introdução de alterações 
institucionais significativas, paralelamente à continuidade do 
esforço governamental na promoção de eficaz ajuste das 
contas públicas, no que se refere à política cambial e 
monetária.  

c) Nesse contexto, a introdução de alterações institucionais 
relevantes marcam, no que se refere à política cambial e à 
política monetária, de forma paralela à continuação no 
empenho governamental na realização de efetivo ajuste de 
contas públicas.  

d) Nesse contexto, assinale-se a introdução de alterações 
institucionais significativas, no que se refere às políticas 
cambial e monetária, paralelamente à continuidade do 
empenho governamental na promoção de efetivo ajuste das 
contas públicas.  

 
02. A palavra ratificou,em “A evolução dos fundamentos ao longo 
do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas 
formuladas no início do ano, (...)” tem o significado de:  
a) Confirmou  
b) Corrigiu  
c) Alterou  
d) Reuniu  
 
03. Retificar e ratificar são palavras com grafias semelhantes, 
porém de significados diferentes. Palavras como retificar e 
ratificar são conhecidas pelo nome de:  
a) Sinônimos  
b) Homônimos homógrafos  
c) Parônimos  
d) Homônimos homófonos  
 
04. Por crescimento sustentado entende-se:  
a) O aumento da população  
b) A deflagração da crise financeira  
c) O aumento da capacidade produtiva  
d) A condução da política econômica  
 
05. Assinale a opção que apresente pontuação incorreta.  
a) No entanto, a piora acentuada das cenários econômico e 

político internos desde a última análise – com o surgimento de 
novos fatores de incerteza – tende a reduzir a taxa de 
crescimento do PIB em 2001.  

b) O setor de serviços – que representa aproximadamente 60% 
do PIB – registrou crescimento de 2,76% em relação ao 
mesmo período, do ano passado.  

c) O ritmo de atividade econômica permaneceu robusto ao longo 
do primeiro trimestre de 2001 – período no qual a economia 
brasileira cresceu 4,13% em relação ao mesmo período do 
ano passado.  

d) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – 
também divulgou nova estimativa para o PIB de 2000, com o 
crescimento de 4,46%, revisando para cima a estimativa 
anterior de 4,20%.  

 
(Trechos adaptados do Relatório de Inflação – Banco Central do 
Brasil, junho de 2001 – volume 3, nº2, p. 7)  
 
06. Assinale a alternativa em que a palavra grifada tem a mesma 
classe gramatical da palavra “trabalho” na frase “Um grupo de 
trabalho...”:  
a) “No campo da Fazenda de Belém, boa parte do óleo...”  
b) “Os resultados das inovações foram praticamente...”  
c) “Porém, não é qualquer água que é usada...”  
d) “Atualmente, um dos geradores de vapor...”  
 
07. Na questão anterior, a palavra “trabalho” contida em “Um 
grupo de trabalho...”, pertence à classe gramatical:  
a) Dos substantivos  
b) Dos adjetivos  
c) Dos advérbios  
d) Dos verbos  
 
08. A expressão “Um grupo de trabalho...” pode ser substituída, 
sem que com isso haja prejuízo de sua compreensão ou 
modificação no seu significado, por:  
a) Um grupo trabalhador  
b) Um trabalho de grupo  
c) Um trabalho grupal  
d) Um grupo de trabalhadores  
 
09. Ao escrevermos “A evolução dos fundamentos ao longo do 
ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas formuladas 
no início daquele ano (...)”, com o verbo grifado no Presente do 
Indicativo, teremos:  
a) Não ratifica  
b) Não ratifique  
c) Não ratificando  
d) Não se ratifique  
 
10. A concordância foi aplicada corretamente na alternativa:  
a) Há na mesa relógio e melancia saborosos.  
b) Há na mesa relógio e melancia saborosas.  
c) Há na mesa relógio e melancia saboroso.  
d) Há na mesa relógio e melancia saborosa.  
 
11. Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é 
acentuada graficamente:  
a) Lapis, canoa, abacaxi, jovens  
b) Traiu, legua, assim, tenis  
c) Flores, ruim, sozinho, voo  
d) Orquídea, grau, açucar virus  
 
12. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado é um pronome 
pessoal oblíquo.  
a) “A sua grave beleza ofuscava a todos”.  
b) “Nem a morte lhe emprestava uma fisionomia sem expressão”.  
c) “Com seus sonhos de menina ela passou sorrindo pela vida”.  
d) “Meus eram todos os pensamentos inconfessáveis”.  
 
13. Assinale o item cuja frase se apresenta regida da forma mais 
adequada, considerando-se clareza, precisão, harmonia e 
correção.  
a) Há três exposições que vale a pena ver no museu de Nova 

Iorque. Uma delas homenageia os paraquedistas.  
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b) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova 
Iorque. Uma delas homenageia os para-quedistas.  

c) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova 
Iorque. Uma delas homenageia os pára-quedistas.  

d) Há três exposições que vale a pena ver em Nova Iorque. Uma 
delas homenageia os para-quedistas.  

 
Para responder a questão 14, leia o texto a seguir:  
 

“O tumulto começou quando os manifestantes jogaram 
bombas na direção do portão principal. Os policiais tentaram 
conter a multidão e foi preciso agir com energia. Quando explodiu 
uma bomba perto da viatura, o Capitão Padilha pediu reforço, 
porém a situação já estava fora de controle”.  

(Caros Amigos, junho / 2006)  
 
14. Os pronomes que substituem corretamente as palavras 
grifadas são, respectivamente:  
a) As – la – a – lo  
b) Nas – la – ela – o  
c) Nas – ela – a – lo  
d) As – ela – ela – o  
 
15. Empregue as formas verbais indicadas no parênteses, 
fazendo a necessária concordância com o sujeito.  
I) Eu a __________ desagradável. (supor – pretérito perfeito do 
indicativo)  
II) Outro tanto não __________ as pessoas presentes. (dizer – 
pretérito perfeito do indicativo)  
III) Vós o __________. (pedir – futuro do pretérito do indicativo)  
IV) Do lado direito __________ bancos. (haver – pretérito 
imperfeito do indicativo)  
A sequência correta é:  
a) Supus, disseram, pedireis, havia  
b) Supunha, diziam, pedis, haviam  
c) Supus, diriam, pediste, haveria  
d) Supunha, dirão, pedistes, haveriam  
 
16. Assinale a alternativa na qual todas as palavras encontram-se 
corretamente grafadas:  
a) Altesa, obsessão, cidra, seara  
b) Buginganga, regurgitar, tigela, farinje  
c) Herege, cambaxirra, enchotar, xará  
d) Frenesi, execrar, granizo, carcaça  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Na embalagem de um filme radiográfico há a identificação da 
sensibilidade por meios de letras. Atualmente os filmes 
intrabucais encontrados no mercado possuem sensibilidade que 
vai de D a F. Baseado nessa afirmativa assinale a alternativa 
incorreta: 
a) O filme de sensibilidade D requer o dobro da quantidade de 

radiação de um filme E; 
b) O filme de sensibilidade E necessita em torno de 20% de dose 

a mais de radiação em relação ao filme de sensibilidade F; 
c) O filme de sensibilidade F requer a mesma radiação que os 

filmes de sensibilidade D; 
d) O filme de sensibilidade F necessita de menos radiação que 

os filmes de sensibilidade D e E. 
 
18. Quais são as estruturas anatômicas que podem ser 
projetadas na radiografia na região de incisivos superiores? 
a) Sutura intermaxilar, espinha nasal anterior, sombra das 

narinas, fossa nasal, cornetos nasais inferiores e forame 
incisivo; 

b) Espinha nasal anterior, fossa nasal, cornetos nasais inferiores, 
forame incisivo, parte anterior do seio maxilar 

c) Sutura intermaxilar, fossa nasal, espinha nasal anterior, 
sombra das narinas, cornetos nasais e fosseta multiforme; 

d) Fossa nasal, foramina lingual, tubérculo geni, protuberância 
mentoniana. 

 
19. Baseado no artigo 5° do Código de Ética Odontológica, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) Os profissionais e entidades de Odontologia devem zelar e 

trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia e pelo 
prestígio e bom conceito da profissão; 

b) Assegurar as condições adequadas para o desempenho ético 
profissional da Odontologia, quando investido em função de 
direção ou responsável técnico; 

c) Manter vínculo com entidades, empresas ou outros desígnio 
que caracterizem como empregado, credenciado ou cooperado 
quando as mesmas se encontrarem em situação inidôneas; 

d) Abster-se da prática de atos que impliquem mercantilizarão 
da Odontologia ou sua má conceituação. 

 
20. Em um atendimento clínico de rotina, o paciente começa a ter 
movimentos abruptos acompanhado de tremor em todo o corpo, 
travamento da boca, hipersalivação, tendo uma crise convulsiva. 
Diante desta crise, o cirurgião dentista deve seguir qual conduta? 
a) Colocar o paciente em uma superfície dura de preferência no 

chão, retirar todos os corpos estranhos que se encontram na 
cavidade bucal, proteger a cabeça do paciente, promover a 
hiperextensão cervical em lateralidade (Manobra de Esmarch), 
que evitará que o paciente se engasgue, 

b) Promover massagem cardíaca externa comprimindo o tórax 
de encontro a superfície horizontal na altura do segundo ao 
quarto espaço intercostal na região aproximada onde se 
encontra o coração ligeiramente à esquerda do osso esterno; 

c) Promover a vasoconstrição periférica por aposição de gelo 
ou compressa gelada nas partes altas cerebrais, estimular o 
retorno à consciência, fazendo o paciente inspirar amoníaco; 

d) Colocar o paciente na posição supina, com as pernas 
elevadas acima do nível da cabeça, monitorar os sinais vitais, 
retornar lentamente a posição sentada com a melhora dos 
sinais. 

 
21. A radiografia periapical pode ser obtida pela técnica da 
bissetriz e pela técnica do paralelismo. Em relação à técnica da 
bissetriz podemos afirmar que; 
a) Basea-se no posicionamento do filme de forma que fique 

paralelo ao longo eixo do dente 
b) A imagem projetada tem o mesmo comprimento e as mesmas 

proporções do objeto, desde que o feixe central do raio x seja 
perpendicular a bissetriz do ângulo formado pelo plano do 
filme e do objeto; 

c) É a técnica usada para a delimitação e localização de áreas 
patológicas dos maxilares, localização de fraturas ósseas, 
para complemento do exame radiográfico oculsal; 

d) Nenhumas das alternativas anteriores está correta.  
 
22. Ao examinarmos dois objetos na mesma linha, o mais 
próximo encobre o mais distante. Se o observador desloca-se 
para a direita ou para a esquerda, o objeto mais distante 
acompanha o deslocamento. Baseado nessa afirmação, pode- se 
dizer que esse método se refere ao: 
a) Método de Parma 
b) Método de Miller Winter 
c) Método de Donovan 
d) Método de Clarck 
 
23. São objetivos do Sistema de Saúde (SUS): 
I- A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde; 
II- A formulação de política de saúde destinada a promover nos 
campos econômico e social condições indispensáveis ao seu 
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plano de exercício, garantindo saúde consistente que vise a 
redução de risco de doenças e outros agravos, condições que 
assegurem acesso universal e igual às ações e aos serviços; 
III- A assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 
integrada as ações assistenciais e das atividades preventivas, 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a II está correta. 
b) Apenas a I e II estão corretas. 
c) Apenas a II e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
24. Durante o exame clínico, o Cirurgião Dentista deve fazer a 
palpação dos músculos da mastigação que são: 
a) Masseter, Temporal, Pterigóideo Medial, Pterigóideo Lateral. 
b) Masseter, Temporal, Pterigóideo Medial, Orbicular da Boca. 
c) Temporal, Pterigóideo Medial, Pterigóideo Lateral e Orbicular 

da Boca. 
d) Temporal, Pterigóideo Medial, Orbicular da Boca e 

Mentoniano. 
 
25. As ações e serviços público de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de 
Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas no art.198 da Constituição Federal, obedecendo os 
seguintes princípios: 
I- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 
níveis de assistência; 
II- Prevenção da autonomia das pessoas na defesa de sua 
integridade física e moral; 
III- Divulgação de informação quanto ao potencial dos serviços de 
saúde e a sua utilização pelo usuário; 
IV- Centralização político-administrativa, com direção única em 
cada esfera do governo; 
Dentre alguns princípios citados acima, assinale a alternativa 
correta: 
a) Somente a I e II estão corretas; 
b) Somente a II e III estão corretas; 
c) Somente a I, II e III estão corretas 
d) Todas estão corretas; 
 
26. Constitui infração ética: 
I- Oferecer seus serviços profissionais como prêmio em concurso 
de qualquer natureza; 
II- Receber ou dar gratificação por encaminhamento de paciente; 
III- Revelar, com justa causa, fato sigiloso que tenha 
conhecimento em razão do exercício de sua profissão; 
IV- Negligenciar na orientação de seus colaboradores quanto ao 
sigilo profissional. 
Assinale a alternativa correta: 
a) I, II e III estão corretas. 
b) II, III e IV estão corretas. 
c) I, II e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
27. É de responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde 
exceto: 
a) Elaborar e editar materiais didáticos para a capacitação dos 

profissionais de saúde bucal e dos agentes comunitários de 
saúde. 

b) Definir a estratégia de inclusão das ações de saúde bucal nos 
territórios de abrangência das equipes de saúde da família. 

c) Garantir a infra-estrutura e os equipamentos necessários para 
a resolubilidade das ações de saúde bucal no PSF. 
d) Considerar o diagnóstico epidemiológico de saúde bucal para 

a definição das prioridades de intervenção no âmbito da 
atenção básica e dos demais níveis de complexidade do 
sistema. 

 

28. O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, 
com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle da doenças ou agravos caracteriza: 
a) Saúde do Trabalhador. 
b) Vigilância Epidemiológica. 
c) Vigilância Terapêutica. 
d) Vigilância Sanitária. 
 
29. A manobra cirúrgica utilizada para retirar uma parte ou 
totalidade de um órgão ou tecido visando a finalidade terapêutica 
denomina-se: 
a) Diérese. 
b) Síntese. 
c) Exérese. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
30. Durante um exame clínico, observou-se na língua do paciente 
uma alteração, onde presenciou-se áreas despapiladas, 
avermelhadas, e o paciente relatou sintomas de queimação e 
ardência ao comer alimentos ácidos ou apimentado. Diante 
desse relato, qual é o diagnóstico? 
a) Língua Fissurada. 
b) Língua Pilosa. 
c) Macroglossia. 
d) Língua Geográfica. 
 
31. O acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de 
saúde da população e das condições ambientais, são atribuições 
exercidas em seu âmbito administrativo: 
I- Pela União. 
II- Pelo Estado. 
III- Pelo Distrito Federal. 
IV- Pelos Municípios. 
a) Somente I, II e III estão corretas. 
b) Somente I, II e IV estão corretas. 
c) Somente II e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
32. Compreende ações que objetivam a apropriação do 
conhecimento sobre o processo saúde doença incluindo fatores e 
proteção à saúde bucal, assim como a possibilidade ao usuário 
mudar hábitos apoiando-o na conquista de sua autonomia. O 
texto refere-se a: 
a) Fluoretação das águas. 
b) Educação em saúde. 
c) Higiene bucal supervisionada. 
d) Aplicação tópica de flúor. 
  
33. Durante o exame clínico é recomendável que o Cirurgião 
Dentista faça um teste simples, onde se usa o cabo do espelho 
dental batendo-o contra a coroa de um dente em direção de seu 
longo eixo. Essa manobra refere-se ao teste: 
a) Percussão. 
b) Auscultação. 
c) Olfato. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
34. A identificação precoce das lesões da mucosa bucal, 
garantindo na rede assistencial atendimento integral em todos os 
pontos de atenção à saúde para acompanhamento e 
encaminhamento para tratamento nos níveis de maior 
complexidade, caracteriza: 
a) Ações de reabilitação. 
b) Implantação e aumento da resolutividade do pronto 

atendimento. 
c) Ações de Recuperação. 
d) Ações de Prevenção. 
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35. Sistema utilizado em todos os níveis de gestão constituindo-
se em importante instrumento de informação sobre a rede de 
serviços e os procedimentos realizados pelas Unidades de 
Saúde, refere-se ao: 
a) SIA/SUS. 
b) SIAB. 
c) SCNES. 
d) Nenhumas das alternativas estão corretas. 
 
 
 
36. Não devemos considerar como atribuições do SUS: 
a) Vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
b) Convênios entre postos de saúde. 
c) Fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas, para 

o consumo humano. 
d) Avaliação de impacto que as tecnologias provocam a saúde. 
 
37. Chega ao consultório um paciente de 15 anos para sua 
primeira consulta. Diante desse caso o profissional deverá: 
a) Atender normalmente o paciente, mesmo que não seja caso 

de urgência. 
b) Atender o paciente para não configurar abandono por parte do 

profissional. 
c) Realizar o atendimento, pois o profissional não pode 

descriminá-lo. 
d) Não realizar qualquer procedimento sem o consentimento 

prévio de seus pais. 
 
38. Com relação a exodontia de um terceiro molar inferior incluso, 
é correto afirmar que: 
a) A incisão relaxante posterior deve ser em linha na direção do 

espaço sublingual. 
b) O retalho em envelope é a técnica preferida sempre que 

possível. 
c) O retalho deve ser sempre rebatido além da linha oblíqua 

externa para melhor visualização. 
d) A osteotomia deve ser feita apenas na face vestibular do 

dente. 
 
39. Do relacionamento com o paciente, constitui infração ética: 
a) Exagerar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica; 
b) Executar ou propor tratamento desnecessário ou para o qual 

não esteja capacitado; 
c) Abandonar paciente salvo por motivo justificável, circunstância 

em que serão conciliados os honorários e indicado substituto; 
d) Todas as alternativas estão corretas; 
  
40. São fatores determinantes e condicionantes da saúde: 
a) A alimentação e a organização econômica do país; 
b) A moradia e o acesso aos bens e serviços essenciais; 
c) O saneamento básico e o desenvolvimento urbano; 
d) O meio ambiente e a organização industrial; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 




