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CONCURSO PÚBLICO                                                                                        VESPERTINO – 27/05/2012 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA / RS (EDITAL 001/2012)                                          
PROVA OBJETIVA                                                                                                           NÍVEL SUPERIOR                                                                                                                        
 

 CARGO:MATUTINO – 18/03/2012 XXXX 

 ODONTÓLOGO                                                                         

 
 
 
 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
  
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o 
caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão 
será aceita depois de iniciada a prova.    
 
4. Sua prova tem 50 questões, com 5 alternativas.    
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, ou marcadas 
diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.    
 
6. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.  
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.  
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 4 (quatro) horas, incluído o tempo para a realização da prova 
objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início. 
 
10. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova objetiva somente 2 (duas) horas 
após o seu início.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para acompanhar o 
fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes e assinar a ata de 
sala atestando que o envelope foi devidamente lacrado. 
 
BOA PROVA! 
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PROVA OBJETIVA – ODONTÓLOGO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 07. 
Das Vantagens de Ser Bobo 
O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo. O bobo é capaz de ficar 
sentado quase sem se mexer por duas horas. Se perguntado por que não faz alguma coisa, responde: "Estou 
fazendo. Estou pensando." 
Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída porque os espertos só se lembram de sair por meio da 
esperteza, e o bobo tem originalidade, espontaneamente lhe vem a idéia. 
O bobo tem oportunidade de ver coisas que os espertos não vêem. Os espertos estão sempre tão atentos às 
espertezas alheias que se descontraem diante dos bobos, e estes os vêem como simples pessoas humanas. O 
bobo ganha utilidade e sabedoria para viver. O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes, o bobo 
é um Dostoievski. 
Há desvantagem, obviamente. Uma boba, por exemplo, confiou na palavra de um desconhecido para a compra 
de um ar refrigerado de segunda mão: ele disse que o aparelho era novo, praticamente sem uso porque se 
mudara para a Gávea onde é fresco. Vai a boba e compra o aparelho sem vê-lo sequer. Resultado: não 
funciona. Chamado um técnico, a opinião deste era de que o aparelho estava tão estragado que o conserto seria 
caríssimo: mais valia comprar outro. Mas, em contrapartida, a vantagem de ser bobo é ter boa-fé, não 
desconfiar, e portanto estar tranqüilo. Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado. O 
esperto vence com úlcera no estômago. O bobo não percebe que venceu. 
Aviso: não confundir bobos com burros. Desvantagem: pode receber uma punhalada de quem menos espera. É 
uma das tristezas que o bobo não prevê. César terminou dizendo a célebre frase: "Até tu, Brutus?" 
Bobo não reclama. Em compensação, como exclama! 
Os bobos, com todas as suas palhaçadas, devem estar todos no céu. Se Cristo tivesse sido esperto não teria 
morrido na cruz. 
O bobo é sempre tão simpático que há espertos que se fazem passar por bobos. Ser bobo é uma criatividade e, 
como toda criação, é difícil. Por isso é que os espertos não conseguem passar por bobos. Os espertos ganham 
dos outros. Em compensação os bobos ganham a vida. Bem-aventurados os bobos porque sabem sem que 
ninguém desconfie. Aliás não se importam que saibam que eles sabem. 
Há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas (não confundir bobo com burro, com tolo, com fútil). 
Minas Gerais, por exemplo, facilita ser bobo. Ah, quantos perdem por não nascer em Minas! 
Bobo é Chagall, que põe vaca no espaço, voando por cima das casas. É quase impossível evitar excesso de 
amor que o bobo provoca. É que só o bobo é capaz de excesso de amor. E só o amor faz o bobo. 
Clarice Lispector 

   http://pensador.uol.com.br/clarice_lispector_textos/ 

 
01. Com a intenção de acentuar o contraste entre o bobo e o esperto, a autora utilizou certos recursos 
linguísticos na construção de seu texto. Dentre alguns deles, o mais empregado foi: 
a) A intertextualidade. 
b) A repetição lexical. 
c) A linguagem poética. 
d) Os verbos no presente do subjuntivo. 
e) A ambiguidade. 
 
02. Há uma preocupação da escritora diante do leitor de seu texto, que pode ser percebida no seguinte 
trecho: 
a) “Há desvantagem, obviamente. Uma boba, por exemplo, confiou na palavra de um desconhecido para a 
compra de um ar refrigerado de segunda mão”. 
b) “Bobo não reclama. Em compensação, como exclama!” 
c) “Há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas (não confundir bobo com burro, com tolo, com fútil).” 
d) “Os bobos, com todas as suas palhaçadas, devem estar todos no céu.” 
e) “Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída porque os espertos só se lembram de sair por meio da 
esperteza, e o bobo tem originalidade, espontaneamente lhe vem a idéia.” 
 
03. Após uma leitura atenta do texto, NÃO é possível fazer a seguinte afirmação: 
a) Há mais vantagens em ser bobo do que em ser esperto. 
b) Alguns espertos tentam agir como bobos, por ver na simpatia destes uma vantagem, mas não conseguem 
isso. 
c) O bobo não adoece devido a sua condição de “ser bobo”. 
d) Em alguns momentos, os bobos têm naturalmente mais facilidade para encontrar a saída diante de uma 
situação. 
e) Os espertos são sempre ambiciosos, mas usufruem, do mesmo anonimato diante do mundo que os bobos. 
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04. A intertextualidade ocorre quando um texto dialoga com outros textos, que incluem os escritos e 
falados, os verbais e não verbais. Fazendo essa relação, o leitor pode ampliar o seu entendimento do 
texto “Das Vantagens de Ser Bobo”. Qual fragmento NÃO apresenta intertextualidade? 
a) “O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes, o bobo é um Dostoievski.” 
b) “Os bobos, com todas as suas palhaçadas, devem estar todos no céu. Se Cristo tivesse sido esperto não teria 
morrido na cruz.” 
c) “Desvantagem: pode receber uma punhalada de quem menos espera. É uma das tristezas que o bobo não 
prevê. César terminou dizendo a célebre frase: ‘Até tu, Brutus?’" 
d) “Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída porque os espertos só se lembram de sair por meio da 
esperteza,” 
e) “Bobo é Chagall, que põe vaca no espaço, voando por cima das casas.” 
 
05. “Das Vantagens de Ser Bobo” não foi escrito com base no Novo Acordo Ortográfico que entrou em 
vigor em 2009. Mas, sabemos que são válidos tanto esse Novo Acordo quanto as regras ortográficas 
firmadas anteriormente. Com isso em mente, analise a palavra destacada em cada uma das frases 
abaixo: 
1 – “...e o bobo tem originalidade, espontaneamente lhe vem a idéia.” 
2 – “O bobo tem oportunidade de ver coisas que os espertos não vêem.” 
3 – “... praticamente sem uso porque se mudara para a Gávea onde é fresco.” 
4 – “Vai a boba e compra o aparelho sem vê-lo sequer.” 
5 – “Mas, em contrapartida, a vantagem de ser bobo é ter boa-fé, não desconfiar, e portanto estar 
tranqüilo.” 
De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, houve mudança quanto à acentuação gráfica ou a utilização 
do trema apenas em: 
a) 1, 2 e 5. 
b) 1 e 5. 
c) 1, 4 e 5. 
d) 1 e 2. 
e) 1, 2, 3 e 5. 
 
06. No que diz respeito à mensagem da frase “Até tu, Brutus?” e considerando as funções da linguagem 
e os elementos da comunicação, assinale a alternativa CORRETA:  
a) Predomina a função fática, centrada na mensagem. 
b) Predomina a função referencial, centrada no referente. 
c) Predomina a função metalinguística, centrada no referente. 
d) Predomina a função conativa, centrada no destinatário. 
e) Predomina a função emotiva, centrada no emissor. 
 
07. Assinale a alternativa cuja explicação esteja de acordo com as normas gramaticais:  
a) Em “O esperto vence com úlcera no estômago. O bobo não percebe que venceu.”, o ponto final após o 
vocábulo “estômago” não poderia ser substituído por vírgula, pois alteraria o sentido original.  
b) Em “Uma boba, por exemplo, confiou na palavra de um desconhecido para a compra de um ar refrigerado de 
segunda mão: ele disse que o aparelho era novo, praticamente sem uso porque se mudara para a Gávea onde é 
fresco.”, o pronome oblíquo “se” funciona como mecanismo de coesão e retoma a ideia do termo “um 
desconhecido”. 
c) Em “Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado.”, a crase da expressão “à noite” não 
é obrigatória, bastaria o uso da preposição “a”. 
d) Em “Há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas...”, a palavra “Há” poderia ser substituída por 
“Existe”, sem prejudicar o sentido da frase. 
e) Em “ele disse que o aparelho era novo, praticamente sem uso porque se mudara para a Gávea onde é 
fresco.”, o verbo “mudara” está no pretérito imperfeito do indicativo e expressa um fato passado anterior a outro 
fato também passado. 
 
Leia o excerto abaixo para responder às questões de 08 a 10. 
Quando o aborto é uma estratégia reprodutiva 
(...) 
Em 1959, a pesquisadora Hilda Bruce observou que, após colocar um camundongo macho desconhecido em 
uma gaiola com fêmeas prenhas, as fêmeas abortavam. É o chamado efeito Bruce, demonstrado em grande 
número de espécies, mas sempre em condições de cativeiro. 
Inicialmente, o aborto foi atribuído ao estresse causado por um macho novo em cativeiro. Mas estudiosos 
propuseram que esse fenômeno poderia ser uma defesa das fêmeas. Se o novo macho vai matar os filhotes, não 
seria mais vantajoso para elas abortarem e assim poderem ser engravidadas pelo novo macho? 
Em tese, isso garantiria às fêmeas um número maior de descendentes vivos, ao mesmo tempo que permitiria a 
incorporação mais rápida dos genes do macho superior. 
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Darwin teria aprovado a explicação. Mas, como o efeito Bruce nunca havia sido observado na natureza, essa 
interpretação não foi levada a sério. Agora, o efeito Bruce foi observado na natureza. 
(...) 

Fonte:http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,quando-o-aborto-e-uma-estrategia-reprodutiva-,859937,0.htm. Acesso em 
7/04/2012  

 

08. “Em 1959, a pesquisadora Hilda Bruce observou que, após colocar um camundongo macho 
desconhecido em uma gaiola com fêmeas prenhas, as fêmeas abortavam.”.  
As vírgulas  empregadas entre as palavras “que” e “prenhas” são justificadas por separar: 
a) Expressões retificativas. 
b) Um predicativo. 
c) Uma oração adjetiva explicativa. 
d) Uma oração adjetiva restritiva. 
e) Uma oração intercalada. 
 
09. Na frase “... após colocar um camundongo macho desconhecido em uma gaiola com fêmeas prenhas, 
as fêmeas abortavam.”, foi utilizado um substantivo epiceno, ou de um só gênero. Quanto ao gênero dos 
substantivos sublinhados, a frase em que ele foi empregado corretamente é:  
a) O neném se chamava Maria Antônia. 
b) Estava escuro ainda quando a ilhéu acordou e se pôs a trabalhar. 
c) A cônjuge dele sofria terríveis dores. 
d) Quando a jacaroa mostrou os seus dentes poderosos, os turistas se assustaram. 
e) Foi durante a madrugada que a eclipse aconteceu, por volta das 3h. 
 
10.  “Mas estudiosos propuseram que esse fenômeno poderia ser uma defesa das fêmeas.”  
A expressão nominal em destaque, no fragmento acima, é um elemento de coesão textual e tem caráter: 
a) Anafórico por antecipar um segmento posteriormente expresso. 
b) Catafórico por retomar um segmento anteriormente expresso. 
c) Anafórico por retomar um segmento anteriormente expresso. 
d) Catafórico por antecipar um segmento posteriormente expresso. 
e) Anafórico e catafórico por recuperar um segmento anteriormente expresso. 
 
As questões de 11 a 15 são baseadas no Manual de Redação da Presidência da República. 
 
11. Para se redigir uma correspondência oficial com o máximo de clareza é imprescindível observar 
algumas características, dentre elas: 
a) A impessoalidade, que evita a boa interpretação que poderia advir de um tratamento subjetivo dado ao texto. 
b) A utilização do padrão culto de linguagem, apesar de serem permitidos certos vocábulos de circulação restrita, 
como a gíria e o jargão. 
c) A formalidade e a padronização, que possibilitam a variedade dos textos a ser empregados a um mesmo 
documento. 
d) A concisão, que evita os excessos linguísticos no texto e que não contribuem para ele. 
e) A economia linguística, ou seja, empregar o mínimo de palavras para informar o mínimo. 
 
12. O prefeito da cidade de Santa Maria recebeu uma correspondência oficial enviada pela diretora de 
uma escola que o tratou acertadamente com o vocativo Senhor Prefeito. Caso fosse tratar com outras 
autoridades, os vocativos empregados por ela estariam corretos, com EXCEÇÃO de: 
a) Senhor Juiz. 
b) Senhor Senador. 
c) Senhor Ministro. 
d) Senhor Presidente do Congresso Nacional. 
e) Senhor Governador. 
 
13. A identificação do signatário, em todas as comunicações oficiais, deve conter o nome e o cargo da 
autoridade que as expede, abaixo do local de sua assinatura. A exceção se dá quando as comunicações 
forem assinadas pelo: 
a) Ministro de Estado da Justiça. 
b) Presidente da República. 
c) Presidente do Congresso Nacional. 
d) Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
e) Ministro do Tribunal de Contas da União. 
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14.  O aviso, o ofício e o memorando são três expedientes oficiais que, embora se diferenciem pela 
finalidade, mantêm uma única diagramação que segue o chamado padrão ofício. São algumas partes 
dessas correspondências: 
1 – Tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que o expede. 
2 – Local e data em que foi assinado, por extenso, com alinhamento à direita. 
3 – Assunto. 
4 – Destinatário. 
5 – Texto estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão. 
6 – Fecho; assinatura e identificação do signatário. 
Estão CORRETOS: 
a) Apenas os itens 1, 3, 4 e 6. 
b) Todos os itens. 
c) Apenas os itens 1, 2, 5 e 6. 
d) Apenas os itens 1, 3, e 5. 
e) Apenas os itens 2, 3, 4, 5 e 6. 
 
15. Sobre o memorando pode-se afirmar: 
a) É caracterizado principalmente pela agilidade, devendo tramitar em qualquer órgão com rapidez e com 
simplicidade de procedimentos burocráticos. 
b) É a comunicação oficial utilizada entre unidades administrativas de órgãos diferentes, com hierarquias de 
mesmo nível ou de níveis diferentes. 
c) Os despachos ao memorando não devem ser feitos no próprio documento, é necessário providenciar uma 
folha de continuação para esse fim. 
d) Na sua forma, o memorando segue o modelo do padrão ofício, com nenhuma diferença quando comparado 
com o aviso e o ofício. 
e) Tem caráter estritamente administrativo e deve ser empregado somente para a exposição de projetos e ideias. 

 
LEGISLAÇÃO 
16. Ao Município de Santa Maria NÃO é vedado instituir imposto sobre: 
a) Os templos de qualquer culto. 
b) Livros, jornais, periódicos e papel destinados à sua própria impressão. 
c) O patrimônio, renda ou os serviços da União, Estados ou Municípios. 
d) Patrimônio, renda ou serviços dos Partidos Políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos 
da Lei. 
e) Propriedade predial e territorial urbana. 
 
17. Nenhum empreendimento de obras e serviços do Município poderá ter início sem prévia elaboração 
do projeto respectivo, no qual, obrigatoriamente, conste: 
I – A viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse particular. 
II – Os pormenores para a sua execução. 
III – Os recursos para o atendimento das respectivas despesas. 
IV – Os prazos para o início e conclusão, acompanhados da respectiva justificação. 
Estão CORRETAS somente as assertivas: 
a) I e IV. 
b) II e III. 
c) I, II e III. 
d) II, III e IV. 
e) I, III e IV. 
 
18. É assegurado a todos, nos termos da Constituição Federal, da Estadual e desta Lei Orgânica, o 
direito à soberania, à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, ao usufruto dos bens culturais universais, 
à preservação das culturas particulares, à segurança, à previdência social, à proteção da maternidade e 
da infância, à assistência aos desamparados, ao transporte, à habitação e ao meio ambiente equilibrado. 
É direito constitutivo da cidadania: 
a) Sufrágio universal com voto direto e secreto, de valor igual para todos. 
b) A prerrogativa de tornar públicas as reivindicações mediante organização de manifestações populares em 
locais públicos. 
c) Participação popular nas decisões do Município e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições. 
d) Iniciativa popular no processo legislativo. 
e) Ações populares reivindicatórias frente ao Poder Público. 
 
19. A administração pública direta e indireta municipal, visando à promoção do bem público e à 
prestação de serviços à comunidade e aos indivíduos que a compõe, observará os princípios: 
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I – Da legalidade. 
II – Da legitimidade. 
III – Da economicidade. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
b) Somente a assertiva I está correta. 
c) Somente as assertivas I e III estão corretas. 
d) Somente as assertivas II e III estão corretas. 
e) Todas as assertivas estão corretas. 
 
20. O Quadro de Pessoal Efetivo do Poder Executivo Municipal é composto de cargos de provimentos 
efetivos, estruturado em carreira e formado pelos seguintes grupos: 
I – Grupo Operacional. 
II – Grupo de Atividades Administrativas. 
III – Grupo de Saúde e Assistência. 
IV – Grupo de Atividades Técnicas. 
V – Grupo de Atividades Complementares. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) Somente as assertivas III, IV e V estão corretas. 
d) Somente as assertivas I e V estão corretas. 
e) Todas as assertivas estão corretas. 
 
INFORMÁTICA 
21. Considerando o Microsoft Word 2010, em Português, qual das opções do botão “Maiúsculas e 
Minúsculas” deve ser usada para colocar em letras maiúsculas apenas a primeira letra de cada palavra 
do texto selecionado? 
a) Primeira letra da sentença em maiúscula. 
b) Maiúsculas. 
c) Primeira letra do texto em maiúscula. 
d) Colocar cada palavra em maiúscula. 
e) Alternar maiúscula e minúscula. 
 
22. Considerando o Microsoft Word 2010, em Português, qual é o recurso da aba “Inserir” que deve ser 
utilizado para iniciar a próxima página na posição atual do cursor? 
a) Nova página. 
b) Final de página. 
c) Quebra de página. 
d) Próxima página. 
e) Separar página. 
 
23. Considerando o Microsoft Excel 2010, em Português, qual é a forma correta de utilizar a função “se” 
para mostrar o conteúdo da célula B1 caso o conteúdo da célula A1 seja maior do que o conteúdo da 
célula A2 e caso contrário mostrar o conteúdo da célula B2? 
a) =se(B1; B2; A1<A2) 
b) =se(A1>A2; B1; B2) 
c) =se(A1; >A2; B1; B2) 
d) =se(A1>A2); B1; B2 
e) =se(A1; >; A2; B1; B2) 
 
24. Usando o Windows Explorer do Microsoft Windows 7, em Português, o que ocorre quando se clica 
com o botão direito do mouse sobre um arquivo, seleciona-se a opção “Enviar para” e depois se clica na 
opção "Área de trabalho”? 
a) Cria-se um atalho do arquivo na área de trabalho do computador. 
b) Move-se o arquivo para a área de trabalho do computador. 
c) Copia-se o arquivo para a área de trabalho do computador. 
d) Cria-se um novo arquivo na área de trabalho com uma cópia reduzida do arquivo selecionado. 
e) Envia-se para a área de trabalho uma cópia idêntica do arquivo original. 
 
25. Qual é o tipo de serviço oferecido pela Internet que utiliza o protocolo SMTP? 
a) Navegação da Internet. 
b) Conexão remota. 
c) Transferência de arquivos. 
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d) Tradução de nome de domínio para o endereço IP. 
e) Troca de mensagens de correio eletrônico. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
26. Um amálgama é uma liga de mercúrio apresentando um ou mais metais. O amálgama dental é 
produzido pela mistura do mercúrio líquido com partículas sólidas de prata, estanho, cobre e, algumas 
vezes, zinco, paládio, índio e selênio. Essa combinação de metais sólidos é conhecida como liga de 
amálgama. As restaurações de amálgama dental são razoavelmente fáceis de ser inseridas, possuem 
resistência à fratura razoavelmente adequada e possuem uma vida útil relativamente longa. Qual é a 
principal desvantagem do amálgama dental? 
a) Pode ser utilizado em grandes áreas de esforço mastigatório. 
b) A vida útil desse material é relativamente longa. 
c) Sua cor prata não combina com a cor da estrutura dentária. 
d) É um material sujeito à corrosão relativamente rápida. 
e) É um material extremamente friável. 
 
27. Uma variedade de cimentos tem sido utilizada em Odontologia ao longo dos anos. Quando as 
propriedades dos cimentos dentários são comparadas com as de outros materiais restauradores como 
os amálgamas, as resinas compostas, o ouro ou as cerâmicas, os cimentos apresentam resistência e 
solubilidade menos favoráveis nas condições orais. O cimento de fosfato de zinco é um cimento 
tradicional para cimentar coroas e pontes metálicas. Ele é fornecido como pó e líquido. Os líquidos do 
cimento de fosfato de zinco são produzidos pela adição de alumínio e, algumas vezes, de zinco, ou seus 
compostos, a uma solução de qual tipo de ácido? 
a) Ácido cloranílico. 
b) Ácido isopropílico. 
c) Ácido ascórbico. 
d) Ácido ortofosfórico. 
e) Ácido cítrico.  
 
28. A dentição permanente também é chamada de dentição secundária, aquela que sucede ou substitui a 
dentição decídua. É composta por 32 dentes: 16 superiores e 16 inferiores. A dentição permanente 
completa tem oito dentes em cada quadrante. Os dentes podem ser didaticamente divididos em 
anteriores e posteriores. Assinale a alternativa que representa o conjunto de dentes que formam os 
dentes anteriores: 
a) Incisivos e caninos. 
b) Molares e pré-molares. 
c) Incisivos centrais e incisivos laterais. 
d) Primeiros, segundos e terceiros molares. 
e) Pré-molares e caninos. 
 
29. A articulação temporomandibular (ATM) é uma complexa articulação, localizada entre a mandíbula e 
os dois ossos temporais. É uma articulação bilateral, onde os lados direito e esquerdo funcionam como 
uma unidade. Anatomicamente, existem três partes articuladas em cada articulação temporomamdibular, 
que são envolvidas por uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso. As três partes  articuladas são: fossa 
mandibular e o tubérculo articular, disco articular  e __________________________________.  
Complete a lacuna com a alternativa CORRETA:  
a) Processo coronóide da mandíbula. 
b) Processo condilar da mandíbula. 
c) Ramo da mandíbula. 
d) Osso zigomático. 
e) Tubérculo mental.  
 
30. O disco articular, constituinte da articulação temporomandibular, é um bloco oval de tecido 
conjuntivo fibroso denso, tem a estrutura mais fina no centro do que nas margens e raramente pode se 
tornar perfurado. Sobre as características do disco articular, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas nas regiões marginais o disco articular não é vascularizado. 
b) O centro do disco é ricamente vascularizado com sangue.  
c) O disco articular não é vascularizado em nenhuma região. 
d) Todas as regiões do disco articular são ricamente vascularizadas. 
e) O centro do disco não tem vascularização sanguínea, mas está ricamente suprido em outras partes. 
 
31. Com relação à anatomia dental, é importante o conhecimento dos termos utilizados para a 
identificação das localizações das estruturas do órgão dental. A cúspide pode ser definida como um 
ponto, ou pico, na face de mastigação dos dentes molares e pré molares, e nas margens incisais dos 
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caninos. Os declives/inclinações da cúspide são as faces inclinadas ou cristas que formam um ângulo na 
extremidade da cúspide quando vista a partir do aspecto facial ou lingual. Como podem ser chamadas 
essas inclinações da cúspide? 
a) Face interna da cúspide e face externa da cúspide. 
b) Cristas da cúspide ou ramos da cúspide. 
c) Inclinação piramidal oclusal. 
d) Ramo da mandíbula. 
e) Crista labial e crista bucal. 
 
32. Com relação à morfologia de uma coroa anatômica, assinale a alternativa que representa o termo 
para a seguinte definição: “É o aumento ou protuberância no terço cervical da face lingual da coroa nos 
dentes anteriores”. 
a) Sulco. 
b) Mamelão. 
c) Fossa. 
d) Cíngulo. 
e) Crista cervical. 
 
33. A Odontologia, através dos anos, vem passando por ciclos evolutivos que vêm se sucedendo numa 
sequência lógica. A associação de fatores como o maior consumo de frutas ácidas, mais escovação e 
maior nível de ansiedade acabou por definir o surgimento de mais um ciclo na Odontologia, o das 
“lesões não cariosas”. Na Odontologia, como é conhecido o mecanismo de desgaste da estrutura dental 
resultante da fricção de outros materiais contra o dente? 
a) Erosão dentária. 
b) Africção. 
c) Abrasão. 
d) Atrição. 
e) Abfração. 
 
34. A atrição é um dos principais mecanismos envolvidos na formação das “lesões não cariosas”. Ela 
pode ocorrer durante os movimentos da mastigação, o que resulta em uma pequena perda de estrutura, 
considerada fisiológica. Porém, também pode ser resultado de um ranger acentuado dos dentes como no 
bruxismo, quando então torna-se uma atrição patológica. O que a atrição representa? 
a) O desgaste provocado pelo ataque ácido dos meios internos. 
b) O desgaste provocado pela escovação excessiva dos dentes. 
c) O desgaste provocado pelo pH ácido da saliva, durante os períodos de sono. 
d) O desgaste provocado pela ação mecânica de brocas diamantadas. 
e) O desgaste provocado pelo atrito entre os dentes, estejam  ou não recobertos por materiais restauradores. 
 
35. Para os estudos de prótese parcial removível, podemos citar a classificação proposta por Kennedy 
em 1927, formulada para classificar os casos de edêntulos parciais. Essa classificação distribui os casos 
de edêntulos parciais em quatro grupos fundamentais e toma por base a relação do espaço protético 
com os dentes remanescentes. Com relação a essa classificação, qual alternativa indica os casos de 
pacientes edêntulos posteriores bilaterais, caracterizando-se pela ausência de dentes pilares posteriores 
em ambos os lados da arcada dentária? 
a) Classe I. 
b) Classe 0. 
c) Classe IV. 
d) Classe II. 
e) Classe III. 
 
36. As próteses parciais removíveis são basicamente constituídas de: retentor, sela, dentes artificiais e 
conectores. Dentre esses elementos, podemos conceituar a sela como: 
a) O elemento da prótese parcial removível proposto para preencher os espaços protéticos, unir os dentes 
artificiais entre si e à grade retentiva da armação metálica. 
b) Barras metálicas que unem bilateralmente os retentores e o conector entre si. 
c) O elemento do retentor que determina a condição de suporte dentário para a prótese parcial removível. 
d) Os elementos desenvolvidos para substituir estética e funcionalmente os dentes naturais ausentes. 
e) Cavidades, áreas concavadas ou em forma de sulcos que tem por finalidade principal alojar os apoios 
oclusais. 
 
37. A erosão dentária é a perda gradual e irreversível de tecido dental duro, resultante de um processo 
químico de ataque ácido, sem o envolvimento de bactérias. Os ácidos causadores da erosão dentária 
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podem ser de origem intrínseca ou extrínseca. Assinale a alternativa que representa o grupo de 
alimentos com maior risco para o desenvolvimento da erosão dentária: 
a) Leite e leite em pó. 
b) Sucos de mamão, banana e abacate. 
c) Arroz e feijão. 
d) Vegetais e saladas. 
e) Refrigerantes e sucos cítricos.  
 
38. O esmalte ectópico refere à presença de esmalte em localizações incomuns, principalmente na raiz 
dentária. As mais conhecidas são as pérolas de esmalte. Qual local mais frequente são encontradas as 
pérolas de esmalte? 
a) Raízes dos pré-molares superiores. 
b) Raízes dos incisivos superiores. 
c) Raízes dos incisivos inferiores. 
d) Raízes dos molares superiores. 
e) Raízes dos pré-molares inferiores. 
 
39. A hipercementose ou hiperplasia cementária é uma anormalidade na qual ocorre uma deposição 
excessiva de cemento não neoplásico ao longo de qual região dentária? 
a) Câmara pulpar. 
b) Cúspide coronária. 
c) Cemento radicular normal. 
d) Ponte de esmalte. 
e) Sulco central. 
 
40. Dentre as diversas anomalias de estrutura dentária, existe uma que pode ser definida como um 
distúrbio da dentina, no qual o esmalte aparece normal, as câmaras pulpares são amplas (sem 
reabsorção) e as raízes curtas. Como é conhecido esse fenômeno? 
a) Displasia dentinária. 
b) Dentes em concha. 
c) Aplasia de esmalte e dentina. 
d) Germinação. 
e) Microdontia. 
 
41. A anestesia local tem se constituído num excelente método auxiliar do tratamento dentário em 
crianças. A eliminação das causas que possam provocar dor, através da anestesia, vem contribuir para o 
sucesso clínico, minimizando grande parte das dificuldades que possam existir durante o tratamento 
odontopediátrico, tanto para o paciente como para o profissional. Os anestésicos locais devem 
representar alguns requisitos, os quais são indispensáveis para uma ação terapêutica satisfatória. 
Assinale a alternativa que não representa um desses requisitos para os anestésicos locais: 
a) Especificidade de ação. 
b) Potência e baixa toxicidade. 
c) Rápido efeito e duração suficiente. 
d) Reversibilidade, sua ação deve permitir a volta às condições normais. 
e) Instabilidade. 
 
42. A doença da cárie dentária e a doença periodontal (doença de gengiva) são problemas de saúde 
bucal comuns em todo o mundo. As medidas preventivas básicas que, por sua simplicidade e 
comprovada eficácia, têm sido disseminadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e outros 
diversos órgãos internacionais além das entidades representativas dos profissionais de Odontologia e 
governos de todo o mundo são, EXCETO: 
a) Fluoretação de cremes dentais (dentifrícios). 
b) Dieta alimentar balanceada, reduzindo os alimentos compostos por açúcares entre as refeições (conhecido, 
no meio Odontológico, como “convívio inteligente com o açúcar”). 
c)  Fluoretação da água de consumo público, caixas d´águas de escolas, creches e outros estabelecimentos. 
d) Auto-cuidado de higiene bucal (escovação adequada a partir da completa formação da dentição decídua). 
e) Aplicação tópica de flúor feita por profissionais treinados como cirurgiões-dentistas, técnicos em higiene dental 
(THD) e auxiliares de consultório dentário (ACD). 
 
43. A infecção cruzada é aquela transmitida do profissional para o paciente, do paciente para o 
profissional ou entre pacientes, através de artigos, equipamentos ou ambientes contaminados. Há várias 
formas de se contrair a infecção, como: direta, indireta, à distância e contato com gotículas. Num 
consultório dentário, existem vários procedimentos que oferecem um risco de infecção cruzada, 
EXCETO: 
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a) O profissional contamina seus parentes ao portar contaminantes no seu corpo e/ou vestimenta. 
b) Inoculação direta: isto ocorre através de um instrumento perfurocortante que incisa, se contamina e fere outro 
indivíduo. 
c) Infecção de paciente para paciente: ocorre com uso de instrumentos devidamente esterilizados. 
d) Paciente ou profissional para o protético ou qualquer pessoal auxiliar. 
e) Inoculação indireta: é feita através de fluidos orgânicos de lesões de pele ou mucosa bucal, nasofaríngea ou 
do restante do trato respiratório. Pode ser por contato estrito ou por aerossóis. 
 
44. Os pacientes e membros da equipe de saúde podem funcionar como fonte de infecção, estando 
infectados em vários estágios da história natural da doença. A _________________________ inclui o 
período que vai da entrada inicial do agente infeccioso até as primeiras manifestações sintomatológicas. 
Neste tempo, o agente está simplesmente sobrevivendo no hospedeiro ou está em viva multiplicação. 
Esse tempo varia muito, de conformidade com cada agente infeccioso e a interação que ele tem com o 
hospedeiro individual. 
Preencha a lacuna com a alternativa CORRETA.  
a) Fase de incubação. 
b) Fase de doença assintomática. 
c) Fase randômica. 
d) Fase prodômica. 
e) Fase de convalescença. 
 
45. Biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de 
riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação 
de serviços que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade 
dos trabalhos desenvolvidos na área de saúde. Os serviços de Odontologia necessitam cumprir as 
normas de biossegurança, baseados em leis e portarias, que dispõem sobre a condição necessária para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços 
correspondentes e de outras providências como a  proteção contra radiação ionizante, o controle das 
doenças infectocontagiosas entre outros. Na Biossegurança, ____________________________ é o ato de 
redução ou remoção parcial dos microrganismos da pele, ou outros tecidos por métodos 
qumiomecânicos. É o que se faz quando se lava as mãos usando água, sabão e escova (manilúvio).  
Complete a lacuna com a alternativa CORRETA:  
a) Aerossolização. 
b) Degermação. 
c) Esterilização. 
d) Desinfestação. 
e) Desinfecção.  
 
46. O Código de Ética Odontológica, aprovado pela Resolução CFO-42, de 20 de maio de 2003, e com 
alterações em 2006, pela Resolução CFO-71/2006, dispõe no Capítulo XIV: Da Comunicação, Seção I: Do 
Anúncio, da Propaganda e da Publicidade, no seu  Art. 33, $1º. Poderão ainda constar na Comunicação e 
divulgação, EXCETO: 
a) As especialidades nas quais o cirurgião-dentista esteja inscrito no Conselho Regional de Odontologia (CRO). 
b) Endereço, telefone, fax, endereço eletrônico, horário de trabalho, convênios, credenciamentos e atendimento 
domiciliar. 
c) Os títulos de formação acadêmica “stricto sensu” e do magistério relativos à profissão. 
d) A expressão “CLÍNICO GERAL”, pelos profissionais que exerçam atividades pertinentes à Odontologia 
decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso de graduação ou em cursos de pós-graduação. 
e) Serviços profissionais como prêmios  em concurso de qualquer natureza.  
 
47. O Código de Ética Odontológica, aprovado pela Resolução CFO-42, de 20 de maio de 2003, e com 
alterações em 2006, pela Resolução CFO-71/2006, dispõe no Capítulo VII: Dos Honorários Profissionais, 
Art. 11. Na fixação dos honorários profissionais, NÃO serão considerados: 
a) O costume do lugar. 
b) A cooperação do acompanhante do paciente durante o tratamento. 
c) O tempo utilizado no atendimento. 
d) A circunstância em que tenha sido prestado o tratamento. 
e) O custo operacional. 
 
48. A Lei n

o
 8.080, de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, no seu Título II: 
Do Sistema Único de Saúde, Capítulo I: Dos Objetivos e Atribuições, no seu Art. 6º, estabelece que estão 
incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO: 
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a) A celebração e fiscalização de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento, 
moradia e meio ambiente.  
b) A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
c) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano. 
d) A formulação e execução da política de sangue e seus derivados. 
e) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. 
 
49. A Lei n

o
 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências, no seu Título II: Do Sistema Único de Saúde, Capítulo IV: Da Competência e das 
Atribuições, Seção II: Da Competência, estabelece no seu item IV do Art 18, que à direção municipal do 
Sistema de Saúde (SUS) compete executar serviços de, EXCETO: 
a) Vigilância sanitária. 
b) Alimentação e nutrição. 
c) Moradia e treinamento. 
d) Saneamento básico. 
e) Saúde do trabalhador. 
 
50. A Lei n

o
 8.080, de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. Conforme o Título II: Do Sistema Único de Saúde, Capítulo I: Dos Objetivos e Atribuições, 
no seu Art. 6º, $2º, entende-se por ________________________________________ um 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 das doenças ou agravos. 
Marque a alternativa que completa a lacuna corretamente: 
a) Vigilância sanitária. 
b) Vigilância odontológica. 
c) Saúde bucal. 
d) Saúde do trabalhador. 
e) Vigilância epidemiológica. 
 
RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 
 
 
 
 




