
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Concurso Público para o Provimento do cargo de

CIRURGIÃO DENTISTA
  LEIA AS INSTRUÇÕES:

1) Você deve receber  do  fiscal,  além deste  caderno contendo 40 (quarenta)  questões  objetivas,  um  cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova;

2) Verifique se  este material  está  completo  e se seus  dados pessoais  conferem com aqueles constantes  do  cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.

3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame. 

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a  lista de presença e o  cartão-resposta e entregar ao Fiscal  o seu 

caderno de questões, sob pena de ser eliminado do certame. 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou assinar fora do local indicado, bem como 

aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será 
substituído em hipótese alguma.
7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 
proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As 
marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.
8)  No  cartão-resposta,  a  marcação  das  letras  correspondentes  às  respostas  de  sua  opção,  deve  ser  feita  com  o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex: 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima,  será eliminado do 
certame.
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 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o poema de Luís Guimarães Júnior que segue 
para responder às questões de 1 e 2.

Paisagem

O dia frouxo e lânguido declina
Da Ave-Maria às doces badaladas;

Em surdo enxame as auras perfumadas
Sobem do vale e desce da colina.

A juriti saudosa o colo inclina
Gemendo entre as paineiras afastadas;

E além nas pardas serras elevadas
Vê-se da Lua a curva purpurina.

O rebanho e os pastores caminhando
Por entre as altas matas, lentamente,
Voltam do pasto num tranquilo bando;

Suspira o rio tépido e plangente,
E pelo rio as vozes afinando,

As lavadeiras cantam tristemente.

(GUIMARÃES JÚNIOR, Luís. Paisagem. In: AZEVEDO, Sânzio de 
(Org.). Parnasianismo. São Paulo: Global, 2006, p.88).

01.  A partir das características textuais, podemos concluir 
que se trata de um texto basicamente:

a) narrativo, com personagens, enredo, conflito, clímax e 
desfecho.    
b) descritivo, com imagens plásticas que configuram uma 
paisagem.  
c) dissertativo, com argumentação e contra-argumentação. 
d)  instrucional,  com  elaboração  de  prescrições  e 
orientações de execução.
e)  expositivo,  com  apresentação  de  conceitos  de  um 
raciocínio formal.

02.  São elementos presentes na composição do poema, 
EXCETO:

a) o canto triste das lavadeiras          
b) a curva purpurina da lua           
c) a volta do rebanho e dos pastores          

d) o gemido da juriti saudosa        

e) o suspiro plangente das lavadeiras

03.  O  termo  lânguido (verso  1)  tem  maior  aproximação 
semântica com:

a) voluptuoso
b) sensual
c) fraco         
d) robusto
e) mórbido

04. Predomina no poema uma linguagem:

a) denotativa – de sentido objetivo, apropriado dos termos. 
b) conotativa – de sentido figurado, polivalente dos termos. 
c)  conativa  –  de  sentido  apelativo,  propagandístico  dos 
termos.
d) metapoética – de sentido autorreflexivo,  autoexplicativo 
dos termos.
e)  referencial – de sentido científico, exato dos termos.

05. As formas gerundiais usadas no poema (versos 6, 9, 13) 
sugerem:

a) início de ação
b) fim de ação            
c) ação intermitente              
d) ação continuada                 
e) repetição de ação

06.  No poema, os verbos estão empregados nas seguintes 
formas:

a) presente do indicativo e gerúndio
b) presente do subjuntivo e gerúndio
c) presente do indicativo e particípio
d) presente do subjuntivo e infinitivo
e) presente do subjuntivo e particípio

07. No verso: “Vê-se da Lua a curva purpurina”, os termos 
destacados funcionam sintaticamente como:

a) sujeito
b) objeto direto
c) objeto indireto
d) complemento nominal
e) agente da passiva

08.  No verso: “As lavadeiras cantam tristemente”, o termo 
destacado é um adjunto adverbial de:

a) causa
b) tempo
c) modo
d) condição
e) concessão

09.  No verso:  “Sobem do vale  e descem da colina”,  a 
oração destacada é uma coordenada sindética:



a) aditiva
b) adversativa
c) alternativa
d) conclusiva 
e) explicativa

10.  Os termos lânguido e  tépido são acentuados, pois se 
tratam de:

a) monossílabos tônicos
b) monossílabos átonos
c) oxítonos
d) proparoxítonos
e) paroxítonos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 
LOCAIS

11.  Os  resíduos  gerados  nos  serviços  odontológicos 
causam riscos à saúde pública e ocupacional equivalente 
aos  resíduos  dos  demais  estabelecimentos  de  saúde. 
Diante desta afirmativa marque a alternativa INCORRETA:

a) Os resíduos gerados nos serviços odontológicos podem 
ser classificados em biológicos, químicos, perfurocortantes 
comuns.
b)  resíduos  perfurocortantes  devem  ser  acondicionados 
em  recipientes  rígidos,  com  tampa  vedante,  estanques, 
resistentes à ruptura e à punctura.
c)  os  resíduos  contendo  mercúrio  devem  ser 
acondicionados  em  recipientes  sob  selo  d’água  e 
encaminhados para recuperação.
d)  Os  fixadores  usados  em  radiologia  podem  ser 
submetidos a processo de recuperação da prata.
e) os reveladores utilizados em radiologia não necessitam 
de nenhum tipo de tratamento antes do descarte podendo 
ser lançados diretamente na rede coletora de esgoto ou 
em corpo coletor.

12.  O  paciente  MNN,  27  anos,  sexo  masculino,  em 
tratamento hepático por infecção de vírus C, apresentou-
se à clínica de odontologia da Unidade Básica de Saúde. 
Os  exames  sanguíneos  trazidos  pelo  paciente  não 
indicavam  risco  hemorrágico  e  não  foi  observada 
leucopenia.  Ao  exame  clínico  intraoral,  observou-se  a 
ausência  dos  dentes  18,  28,  38  e  48  e  a  presença  de 
lesões cariosas nos dentes 16 e 22, além da necessidade 
de tratamento de raspagem periodontal. Em mucosa jugal 
foram  observadas  lesões  esbranquiçadas,  de  superfície 
estriada,  bilaterais.  O paciente  foi  transplantado 15 dias 
depois  da  realização  do  tratamento  odontológico; 
atualmente, há dois anos do transplante, além das estrias 
esbranquiçadas,  surgiu  outra  lesão  branca  dolorosa  em 
região  de  palato  duro,  e  que  se  destaca  à  raspagem. 
Sobre este caso clínico marque a alternativa INCORRETA:

a) Os procedimentos restauradores não invasivos podem ser 
realizados sem risco hemorrágico.

b)  Os  procedimentos  periodontais  podem  ser  efetuados 
normalmente, avaliando-se a necessidade de utilização de 
profilaxia antibiótica.
c)  Sugere-se  que,  na  fase  pré-transplante  de  fígado,  as 
lesões brancas sejam biopsiadas e enviadas para realização 
de  exame  histopatológico,  esperando-se  um  diagnóstico 
compatível com líquen plano oral.
d) Como atualmente o paciente se encontra transplantado e 
exibe  lesão  esbranquiçada  sugestiva  de  candidose 
pseudomembranosa, deve ser submetido a procedimento de 
citologia esfoliativa, para elucidação diagnóstica e realização 
de tratamento antifúngico.
e)  Está  contra-indicado  realizar  qualquer  tipo  de 
procedimento odontológico neste paciente transplantado.

13.  Cabe  à  Vigilância  Epidemiológica  o  controle  das 
doenças infecto contagiosas e, para tanto, é indispensável a 
notificação dos casos. Esta notificação é obrigatória a várias 
categorias profissionais, incluindo o Cirurgião Dentista, e tal 
obrigatoriedade está  claramente  expressa na  legislação e 
códigos vigentes. Serão notificados e registrados no Sistema 
de  Informação  de  Agravos  de  Notificação  –  Sinan  as 
seguintes doenças ou eventos abaixo, EXCETO:

a) Dengue
b) Pneumonia
c) Hepatites Virais
d) Violência doméstica, sexual e/ou outras violências.
e) Tuberculose

14.  O período gestacional caracteriza-se como o momento 
ideal para programas educativo-preventivos, uma vez que as 
gestantes estão mais receptivas a informações importantes 
a sua saúde e a do bebê. É muito importante que a equipe 
de  saúde  bucal  esteja  preparada  para  a  abordagem  da 
importância  da  amamentação,  orientando  que  além  da 
importância  afetiva  e  nutricional,  a  amamentação também 
traz o seguinte benefício para o bebê:

a) Correto padrão de respiração;
b)  Correto  posicionamento  da  língua  sobre  as  arcadas 
dentárias, dificultando o vedamento labial, crescimento das 
arcadas e a posição correta dos dentes sobre a arcada;
c)  Obtenção  de  um  adequado  tônus  muscular  orofacial 
(boca  e  face),  diminuição  das  funções  de  mastigação, 
deglutição e fonação (fala);
d) Mínima estimulação sensória, motora e oral dos órgãos 
fonoarticulatórios propiciando bom desenvolvimento da fala;
e) Deglutição atípica

15.  Para  superar  as  dificuldades  de  monitoramento  e 
avaliação e avançar na qualificação da Estratégia Saúde 
da  Família,  um  instrumento  importante,  que  deve  ser 
estimulado pelas equipes de supervisão da estratégia, é o 
diagnóstico comunitário.

I- O diagnóstico comunitário é uma fotografia da realidade 
local  de  uma  população  em  determinado  período  de 
tempo,  levando  em  conta  os  recursos  disponíveis  da 



comunidade  e  as  questões  culturais,  políticas  e  sociais 
relacionadas com o processo saúde e doença.
II-  A realização de um diagnóstico  em um território  visa 
conhecê-lo em profundidade de maneira a problematizar 
as principais dimensões de sua realidade social.
III- O diagnóstico comunitário difere do diagnóstico clínico 
uma vez que seu objetivo não se restringe a uma pessoa e 
sim ao conjunto de pessoas em uma determinada região; 
não  utiliza  história  clínica  e  sim  dados  estatísticos  e 
informações  por  não  estar  voltado  para  o  tratamento  e 
reabilitação  e  sim  para  a  confecção  de  programas  de 
saúde.

Considerando as afirmativas, pode-se afirmar que

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) As afirmativas I, II e III estão corretas.
e) Nenhuma das afirmativas está correta.

16.  Associe  os  significados  das  alterações  de 
desenvolvimento  relativas  à  forma  dos  dentes 
ao seu correspondente termo, respectivamente:
I-  união  de  dois  germes  dentários  formando  um  único 
dente  com  dupla  coroa  e  duas  cavidades  pulpares 
separadas.
II-  um  único  germe  dentário  sofre  uma  divisão  por 
invaginação, dando origem a um dente com coroa dupla 
separadas total ou parcialmente e uma única raiz.
III- união pelo cemento de dois elementos dentários com 
coroa formada.

a) fusão, dilaceração, concrescência.
b) fusão, concrescência, fusão.
c) fusão, geminação, concrescência.
d) geminação, fusão, concrescência.
e) taurodontismo, concrescência, dilaceração.

17. A relação existente entre saúde e doença vai além de 
uma relação de bom ou mau funcionamento do corpo pois 
não  é  possível  compreender  o  processo  saúde/doença 
apenas  por  meio  do  aspecto  biológico.  Responda  V 
(VERDADEIRA)  ou  F  (FALSA)  e  assinale  a  resposta 
CORRETA:

(  ) os fatores socioeconômicos, comportamentais/culturais 
são considerados fatores confundidores/mascaradores no 
surgimento da doença cárie, pois não são iguais em todas 

as sociedades, e sua associação com a doença é derivada 
do fato de estarem associados aos fatores determinantes.
(  ) - a luta pela saúde bucal está, fundamentalmente, ligada 
à luta pela melhoria dos determinantes sociais,  políticos e 
econômicos da sociedade.
(  ) - o controle da cárie é possível através de ações sobre 
os  determinantes  sociais,  os  quais  não  variam  entre 
indivíduos e entre as diferentes realidades sociais.

a) V, V, V
b) F, V, V.

c) V, V, F.
d) F, V, F.
e) V, F, V.

18.  Entender  a  Saúde  da  Família  como  estratégia  de 
mudança  significa  repensar  práticas,  valores  e 
conhecimentos de todas as pessoas envolvidas no processo 
de produção social da saúde. A estratégia do PSF incorpora 
a ideia de se considerar a família como uma  unidade básica 
para  atuação  no  campo  da  saúde,  marque  a  alternativa 
CORRETA:

a)  Os conflitos,  as  interações e  as  desagregações fazem 
parte  do  universo  simbólico  e  articular  da  família,  sem 
influências diretas na saúde de seus membros.
b)  As  ações dos  profissionais  da  USF devem entender  a 
família em seu espaço social, compreendendo-o como rico 
em ações interligadas (interações) e em conflitos.
c) Ao profissional de saúde da estratégia cabe uma atitude 
de respeito e desvalorização das características peculiares 
do núcleo familiar, intervindo de forma mais participativa e 
construtiva.
d) Não é função da equipe de saúde identificar processos de 
violência no meio familiar.
e)  Para  a  construção  de  ambientes  mais  saudáveis  no 
espaço  familiar  o  uso  da  tecnologia  na  área  da  saúde é 
determinante.

19.  Paciente  do  sexo  feminino,  26  anos  de  idade,  raça 
parda,   sexto  mês de gestação  procurou atendimento  no 
Posto de Saúde com a queixa de aumento de volume do 
tecido  gengival,  localizado  na  hemi-maxila  esquerda  e 
dificuldades para mastigação. Ao exame físico intrabucal, foi 
observada presença de nódulo, de coloração avermelhada, 
consistência firme, forma ovalada, superfície lisa, de rápida 
evolução, algia à palpação, sangramento provocado, que se 
estendia para vestibular entre os dentes 25 e 26, além de 
cálculo dentário no local. Não foram detectadas alterações 
dos tecidos duros. Qual a provável hipótese diagnóstica?

a) Hiperplasia papilar inflamatória 
b) Hemangioma
c) Fibroma ossificante periférico
d) Granuloma gravídico
e) Granuloma central de células gigante

20.  A exodontia é o procedimento cirúrgico odontológico 
praticado  pelo  Cirurgião  Dentista  clínico  geral  e  pelo 
especialista  quando,  por  diversos  motivos,  o  elemento 
dentário  necessita  ser  avulsionado.  Durante  o  uso  do 
fórceps  podem ser  realizados  os  seguintes  movimentos 
principais para luxar os dentes e expandir o osso alveolar, 
EXCETO:

a) Intrusão
b) Pressão vestibular
c) Pressão lingual
d) Rotação (raiz simples e cônica)
e) Alavanca



21.  Manobra  de  diagnóstico  para  a  comunicação 
bucossinusal  que  consiste  em  comprimir  as  narinas, 
pedindo para que o paciente faça pressão nasal assoando 
o nariz.  No caso de comunicação bucossinusal  positiva, 
haverá o borbulhamento de ar no interior do alvéolo.

a) Chompret.
b) Valsalva.
c) Caldwell-Luc.
d) Partch.
e) Ochinbein.

22. Quanto ao uso do flúor, julgue os itens abaixo:

I- Os efeitos tóxicos do flúor sobre o esmalte dentário em 
desenvolvimento são do tipo agudo.
II-  A  interrupção  definitiva  da  fluoretação  da  água  de 
abastecimento faz cessar os seus benefícios, a adição de 
quantidades insuficientes de flúor torna a medida inócua, 
enquanto que a adição de quantidades excessivas podem 
causar fluorose dentária.
III- Sendo o flúor um elemento químico que está presente 
em diversos produtos de consumo humano o controle e a 
manutenção  da  sua  concentração  adequada,  são  de 
interesse da Vigilância Sanitária.
IV- O flúor incorporado na estrutura do esmalte durante a 
formação dos dentes tem um efeito superior na inibição da 
cárie dentária àquele disponível no ambiente da cavidade 
bucal.  

a) V, F, F, V.
b) F, V, V, F.
c) F, F, V, F.
d) F, V, F, V.
e) V, V, F, F

23.  As informações que compõem o cadastramento das 
famílias,  devidamente  consolidadas  e  organizadas,  são 
indispensáveis  para  o  trabalho  de  Saúde  da  Família. 
Sobre  esse  cadastramento  marque  a  alternativa 
INCORRETA:

a)  O cadastramento dos usuários deve ser realizado pelo 
técnico de enfermagem, no próprio domicílio,  por meio de 
entrevista durante a visita à família.
b)  As  informações  obtidas  no  cadastramento,  juntamente 
com outras fontes de informação, levam ao conhecimento da 
realidade daquela população, seus principais problemas de 
saúde e seu modo de vida.
c)  As informações obtidas servirão para que o gestor e a 
equipe,  juntamente com a população, possam planejar as 
atividades a serem desenvolvidas, para que cumpram seu 
objetivo  de  melhorar  as  condições  encontradas  na 
comunidade.
d) As informações indispensáveis que compõem o formulário 
do  cadastro  são  dados  demográficos,  socioeconômicos, 
socioculturais.
e) A realização do cadastramento de base nacional, aliado à 
possibilidade  de  manutenção  dessa  base  cadastral 

atualizada, pode permitir aos gestores do SUS a construção 
de políticas sociais integradas e intersetoriais  nos diversos 
níveis de governo.

24.  Sobre  o  Tratamento  Restaurador  Atraumático  (TRA), 
responda  V  (VERDADEIRA)  ou  F  (FALSA)  e  assinale  a 
resposta CORRETA:

1 - Na técnica do TRA utiliza-se como material restaurador o 
óxido de zinco eugenol e o cimento de ionômero de vidro.
2  -  Normalmente  não  se  usa  anestesia  pois  deve  ser 
removida  apenas  a  dentina  totalmente  desorganizada, 
infectada.
3 - Um dos objetivos do programa de aplicação do TRA é a 
prevenção de doenças gengivais pela remoção de cálculos 
da superfície dental.
4  -  Mesmo  utilizando  apenas  instrumentos  manuais,  a 
técnica é bem aceita pelos pacientes que a recebem. 

a) F, V, V, V;
b) V, V, F, V;
c) F, V, F, V;
d) F, F, V, V;
e) V, V, V, V.

25.  Marque a alternativa correta a respeito das atribuições 
dos diferentes tipos de profissionais que compõem a Equipe 
de Saúde Bucal.

a) Identificar áreas de risco constitui função do técnico em 
saúde bucal;
b) O auxiliar de saúde bucal exerce função de programar e 
supervisionar  o  fornecimento  de  insumos  para  as  ações 
coletivas;
c) O agente comunitário de saúde coordena ações coletivas 
voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal;
d) Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil 
de saúde bucal da população adstrita constitui atribuição do 
cirurgião-dentista;

e) O técnico em saúde bucal exerce função de apoio ao 
cirurgião-dentista, executando sob sua supervisão indireta 
a inserção e condensação de materiais restauradores.

26. O Planejamento em Saúde trata-se de um instrumento 
de racionalização das ações no setor de saúde, realizada 
por atores sociais, orientada por um propósito de manter 
ou  modificar  uma  determinada  situação  de  saúde.  O 
planejamento estratégico dos serviços de saúde compõe-
se  de  momentos  com  suas  especificidades,  assim  é 
correto afirmar que:

a)  Momento  explicativo:  Execução do plano.  Modelo  de 
gestão, acompanhamento e avaliação do plano.
b)  Momento  estratégico:  Conhecer  a  situação  atual. 
Procurando identificar, priorizar e analisar seus problemas, 
com a existência de outros atores. 
c) Momento tático-operacional:  Construir  viabilidade para 
as propostas de soluções, formulação de estratégias.



d)  Momento  normativo:  Formulação  de  soluções  para 
enfrentamento do problema, elaboração de propostas de 
solução.  
e) Momento situacional:identificar os atores envolvidos.

27.  A  Política  Nacional  de  Humanização  do  SUS  - 
Humaniza SUS visa atingir todos os níveis de atenção à 
saúde,  entendendo  a  humanização  como  uma 
transformação cultural. No caso dos serviços que prestam 
atenção básica, o Humaniza SUS propõe-se:

a)  Priorizar  a ordem de chegada dos  usuários nas filas 
para atendimento.
b)  Incentivar  práticas  que  priorizem  o  consumo  de 
medicação. 
c)  À  elaboração  de  projetos  terapêuticos  individuais  e 
coletivos para os usuários e sua rede social.
d) Ao enfraquecimento das relações entre as equipes de 
saúde e os usuários.
e) À desvalorização da figura pessoal do cuidador em prol 
da busca da melhor tecnologia.

28.  No relacionamento entre os membros  da  equipe de 
saúde constituem deveres fundamentais guardar segredo 
profissional. Constitui infração ética:

a) revelar o fato sigiloso na colaboração com a justiça nos 
casos previstos em lei
b)  fazer  referência  a  casos  clínicos  identificáveis  de 
incapaz  em  revista,  mesmo  quando  autorizado  pelo 
responsável.
c)  a  revelação  do  fato  sigiloso  ao  responsável  pelo 
incapaz.
d)  realizar  notificação  compulsória  de  doença  considera 
sigilosa pelo paciente.
e) revelar o fato sigiloso de que tenha conhecimento em 
razão do exercício profissional

29.  A doença  periodontal  é  entendida  como uma doença 
infecciosa,  onde  as  alterações  de  forma  e  função  são 
consideradas sinais. Sobre a doença periodontal, marque a 
alternativa INCORRETA:

a) O tabagismo representa um fator modificador da doença 
periodontal  pois,  compromete  a  resposta  imunológica  do 
organismo hospedeiro,  tornando-o  assim mais  susceptível 
ao desenvolvimento e à progressão dessa doença.
b)  A  placa  subgengival  com  microorganismos 
periodontopatógenos é considerada um fator  determinante 
da doença periodontal.
c) Recentes pesquisas indicam a doença periodontal  (DP) 
como possível fator de risco para desenvolvimento de placa 
de ateroma
d)  O  diabete  favorece  o  desenvolvimento  da  doença 
periodontal  e  esta,  quando  não  tratada,  piora  o  controle 
metabólico do diabete.
e)  A  periodontite  agressiva  é  uma  doença  de  lenta 
progressão e que acomete adolescentes e adultos jovens, 
causando lenta perda vertical do osso alveolar de suporte, 

resultando  em  bolsas  infra-ósseas  com  mais  de  quatro 
milímetros de profundidade.

30.  O  câncer  bucal  é  uma  doença  grave,com  crescente 
aumento no número de casos e que na maioria das vezes, 
quando  é  detectada  se  encontra  em  estagio  avançado 
Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao câncer de 
boca. 

a) A língua e o assoalho de boca são os sítios anatômicos 
mais afetados pelo câncer de boca. 
b) Os fatores de risco mais relevantes para o aparecimento 
do câncer de boca são o tabagismo, o etilismo e a exposição 
solar excessiva. 
c)  Seu diagnóstico  é  feito  através  de aspectos  clínicos  e 
exame  histopatológico  do  material  colhido  através  de 
biópsia. 
d) Leucoplasia e queilite angular são lesões com potencial 
de malignização.
e) Indivíduos de cor  branca possuem maior  incidência de 
câncer bucal quando comparados aos não brancos.

31. O preparo cavitário é uma das etapas mais importantes 
do procedimento restaurador. Analise as afirmativa abaixo e 
marque a CORRETA:

a)  Quanto  mais  conservador  um preparo  cavitário,  menor 
resistência à fratura e menor trauma à polpa.
b)  O  surgimento  de  materiais  restauradores  como  o 
ionômero  de  vidro  e  o  desenvolvimento  dos  adesivos 
permitiram o aprimoramento de novas técnicas de preparo 
que possibilitam maior desgaste da estrutura dentária. 
c)  Restaurações  conservadoras  permitem  a  obtenção  de 
retenção mais satisfatoriamente e são mais estéticas, sendo 
mais fácil reproduzir a anatomia dentária.

d)  A forma  final  do  preparo  cavitário  não  influencia  no 
fracasso  das  restaurações  de  amálgama  e  sua 
substituição.
e)  Nos  preparos  cavitários  para  restaurações  em 
amalgama é fundamental a confecção do bizel.

32. Paciente de sexo feminino, casada, 39 anos, dona de 
casa procurou atendimento na Unidade Básica de Saúde 
relatando  dor  presente  e  difusa  na  região  de  incisivas 
superiores. Dor esta estimulada pelo frio, pelo quente e ás 
vezes  espontânea  do  tipo  pulsátil,  lancinante, 
principalmente  à  noite  ao  deitar.  Ao  exame  clínico 
detectou-se  destruição  coronária  das  faces  palatina, 
mesial  e  vestibular  do elemento 12.  Realizou-se o teste 
térmico  ao  frio  e  verificou  resposta  positiva  de  declínio 
lento aos demais testes não apresentou alteração. Qual o 
possível diagnóstico e conduta do profissional?

a) pulpite reversível e realização de pulpotomia
b)  pulpite  irreversível  e  remover  a  polpa  coronária, 
aplicação  de  medicação,  selamento  provisório  e 
encaminhamento para realização de biopulpectomia.
c)  necrose  pulpar  e  realização  de  abertura  coronária, 
aplicação  de  medicação,  selamento  provisório  e 
encaminhamento para realização de necropulpectomia.



d) pulpite irreversível e realização de capeamento pulpar 
direto.
e) pulpite crônica hiperplásica e realização de capeamento 
pulpar direto.

33.  Em relação às disposições da Lei  Federal  8.142/90, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta 
a(s) CORRETA(S). 
I.  O Sistema Único  de  Saúde  (SUS)  contará,  em cada 
esfera  de  governo,  sem prejuízo  das  funções do  Poder 
Legislativo,  com  as  seguintes  instâncias  colegiadas: 
Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 
II. O Conselho de Saúde é órgão colegiado composto por 
profissionais de saúde e usuários. 
III.  Os  municípios  poderão  estabelecer  consórcio  para 
execução  de  ações  e  serviços  de  saúde,  remanejando, 
entre si, parcelas de recursos previstos. 
IV.  Os  recursos  serão  repassados  de  forma  regular  e 
automática para os Municípios, Estados e Distrito Federal 
de acordo com os critérios previstos na Lei nº 8.080/90. 

a) Apenas I. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e IV. 
d) Apenas I, III e IV. 
e) I, II, III e IV

34. Assinale Falso ( F ) ou Verdadeiro ( V ), de acordo com 
a lei 8.080/1990.

(   )  A saúde é  um direito  fundamental  do  ser  humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício. 

(   )  O  dever  do  Estado  exclui  o  o  das pessoas, 
da família, das empresas e da sociedade.
(      ) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único 
de Saúde-SUS, em caráter complementar.
(   )  As  ações e  serviços de  saúde, executados 
pelo Sistema Único  de Saúde-SUS  serão  organizados  de 
forma  regionalizada  e  hierarquizada  em  níveis  de 
complexidade crescente. 

Assinale  a  alternativa  que  indica,  de  forma  seqüencial  e 
correta, as afirmativas verdadeiras e falsas.

a) V • V • V • F 
b) V • F • V • V 
c) F • V • F • V 
d) F • F • V • F 
e) V • F • F • V 

35. O aumento do número de pessoas com 60 anos ou mais 
de  idade  está  crescendo  mais  rapidamente  do  que  em 
qualquer outro grupo etário.  Dentre os vários aspectos da 
saúde, a saúde bucal merece atenção especial pelo fato de 
que, historicamente, os serviços odontológicos não possuem 
como  prioridade  a  atenção  a  esse  grupo  populacional. 
Diante do exposto marque a alternativa INCORRETA:

a)  A  compreensão  da  situação  sistêmica,  emocional, 
cognitiva, social e econômica do idoso é desnecessária para 
a formulação de um plano preventivo/terapêutico adequado 
à sua realidade.
b) A promoção de saúde bucal em idosos busca garantir o 
bem-estar,  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  e  da  auto-
estima, melhorando a mastigação, estética e possibilidade 
de comunicação.
c) No atendimento à saúde bucal do idoso, é fundamental o 
trabalho conjunto da equipe de saúde, sendo importante o 
trabalho  com  os  médicos,  enfermeiros,  fisioterapeutas  e 
psicólogos.
d) Algumas das condições bucais relevantes mais comuns 
nos idosos são: cárie de raiz, xerostomia, lesões de tecidos 
moles, doença periodontal e edentulismo.
e) Idosos portadores de prótese total também necessitam de 
acompanhamento da Equipe Saúde Bucal.

36.  O  Município  de  Presidente  Dutra  está  cravado  na 
Microrregião que leva o mesmo nome deste Município. Esta 
Microrregião é formada por  ..........  Municípios,  sendo que, 
dentre os Municípios que a formam, é o Município de ........ 
aquele de maior área geográfica.
As  duas  lacunas  acima  são  preenchidas,  corretamente, 
pelos elementos dispostos, na ordem e respectivamente,  na 
alternativa:

a) 10 – São Domingos do Maranhão
b) 11 – Gonçalves Dias
c) 12 – Tuntum 
d) 11 – São Domingos do Maranhão
e) 11 – Presidente Dutra

37.  Você  sai  de  Presidente  Dutra  na  direção  Leste, 
chegando ao extremo Leste da Microrregião de Presidente 
Dutra. Chegando na extremidade Leste desta Micorregião, 
você segue na direção Sul, chegando ao Município desta 
mesma Microrregião que fica no extremo Norte. Sabendo 
que o Município ao qual você chegou consta em uma das 
alternativas  seguintes,  indique  em  que  Município  você 
chegou

a) São Domingos do Maranhão
b) Fortuna
c) Senador Alexandre Costa
d) Gonçalves Dias
e) Governador Eugênio Barros

38. No que tange à Economia do Município de Presidente 
Dutra,  no  que  se  refere  às  despesas  e  receitas 
orçamentárias, segundo o último levantamento do IBGE

a) As despesas orçamentárias empenhadas são maiores, 
em  cerca  de  5%,  que  as  receitas  orçamentárias 
realizadas.
b) As despesas orçamentárias empenhadas são maiores, 
em  cerca  de  2%,  que  as  receitas  orçamentárias 
realizadas.
c) As despesas orçamentárias empenhadas são menores 
que as receitas orçamentárias realizadas.



d)  As  despesas  orçamentárias  empenhadas  são,  em 
termos muito próximos,  iguais  às receitas orçamentárias 
realizadas.
e) Nenhuma das alternativas acima é correta.

39. No que tange à economia de Presidente Dutra, dentre 
alguns  produtos  oriundos  da  extração  vegetal  ou  da 
silvicultura,  aquele  que  representa  maior  importância 
econômica para o Município é ............................, com uma 
produção próxima a ........................
As  lacunas  acima  são  preenchidas  corretamente  pelos 
elementos dispostos, respectivamente, na alternativa

a) a amêndoa de babaçu – 360 toneladas.
b) a madeira (carvão vegetal) – 260 toneladas
c) a madeira (lenha) – 3.800 metros cúbicos
d) a madeira (madeira em toras) – 190 metros cúbicos
e) o buriti (fibras) – 12 toneladas

40.  Dentre  os  produtos  elencados  nas  alternativas 
seguintes,  assinale aquele  que,  em termos econômicos, 
tem maior relevância para economia local (de Presidente 
Dutra)

a) o milho
b) o feijão
c) a cana-de-açúcar
d) a banana
e) o arroz




