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1. São respectivamente os medicamentos de primeira escolha no 
tratamento da actinomicose e da blastomicose sul-americana: 
a) Anfotericina B e penicilina. 
b) Cloranfenicol e nistatina. 
c) Penicilina e anfotericina B. 
d) Nistatina e cloranfenicol. 

 

2. Nos exames clínico e físico do paciente, para atender ás normas 
de biossegurança devemos: 
a) Descartar luvas e máscara após o procedimento. 
b) Fazer desinfecção prévia dos tecidos peribucais. 
c) Fazer assepsia prévia de superfície e equipamentos com iodo. 
d) Fazer uso de equipamentos de proteção individual em 

pacientes de risco. 
 

3. Devemos tomar medidas de proteção individual preventivas, 
principalmente em relação: 
a) Malária. 
b) Hepatite B. 
c) Tétano. 
d) Febre amarela. 

 

4. O cisto odontogênico epitelial calcificante é uma lesão 
odontogênica rara, com incidência: 
a) Na primeira e segunda década de vida, sem predileção por 

raça ou gênero. 
b) Na primeira e segunda década de vida, predominante em 

homens. 
c) Na segunda e terceira décadas de vida, sem predileção por 

raça ou gênero. 
d) Na segunda e terceira décadas de vida, predominante em 

homens. 
 

5. São antibióticos considerados bacteriostáticos: 
a) Polimixina e lincomicina. 
b) Lincomicina e cefalosporina. 
c) Penicilina G e nistatina. 
d) Tetraciclina e cloranfenicol. 

 

6. Na condensação do amálgama em uma cavidade, exercemos uma 
grande pressão para diminuir o teor de mercúrio residual, o que 
deixa a restauração com: 
a) Uma maior resistência. 
b) Uma formação da fase gama. 
c) Uma aceleração na presa. 
d) Uma maior elasticidade. 

 

7. Analise as afirmações abaixo: 
I. Oclusão Cêntrica (OC) é a posição intercuspal de máximo 

contato entre as arcadas dentárias -  uma boa oclusão 
cêntrica terá contato de todos os dentes vizinhos e 
antagônicos, sem interferências isoladas que provoquem 
desvios da mandíbula - uma má oclusão cêntrica poderá ter 
contato de apenas uns poucos dentes. 

II. Relação Cêntrica (RC) ou posição retrusiva de mandíbula é a 
situação dos côndilos nas Cavidades Glenoides, quando eles 
ocupam a posição mais superior e posterior. Daí o côndilo 
parte para todos os movimentos possíveis, exceto para trás 
e para cima. 

Essas afirmações estão: 
a) Ambas corretas. 
b) Ambas incorretas. 
c) Somente a afirmação I está correta. 
d) Somente a afirmação II está correta. 

 

8. As regiões mais facilmente fraturadas na mandíbula são: 
a) Ramo e processo coronóide. 
b) Região sinfisária. 
c) Região parasinfisária. 
d) Os côndilos. 

 

9. Como visualizamos os movimentos chamados de bordejantes, que 
são o protrusivo e os de lateralidade direita e esquerda? 
a) Laminografia. 
b) Ajuste oclusal. 
c) Desgaste de Patterson. 
d) Arco gótico. 

 

10. Nas fraturas do processo coronóide da mandíbula, o 
deslocamento do fragmento ósseo ocorre por ação do músculo: 
a) Bucinador. 
b) Pterigóideo lateral. 
c) Temporal. 
d) Masseter. 

 

11. Processo através do qual um coágulo de fibrina (produto da 
coagulação do sangue) é destruído. 
a) Fibrinólise. 
b) Retração do coágulo. 
c) Contração vascular. 
d) Agregação plaquetária. 

 

12. Tumor odontogênico que histologicamente apresenta as células-
fantasmas. Trata-se de: 
a) Cisto odontogênico calcificante. 
b) Tumor odontogênico escamoso. 
c) Fibroma odontogênico. 
d) Ameloblastoma plexiforme. 

 

13. Qual a substância que possui ótima ação contra microrganismos 
anaeróbios e que normalmente é associada à penicilina no 
tratamento de infecção odontogênica? 
a) Gentamicina. 
b) Eritromicina. 
c) Ácido Clavulânico. 
d) Pefloxacina. 

 

14. Tríade básica para o tratamento das fraturas, a odontossítese de 
Risdon permite: 
a) Redução e imobilização. 
b) Imobilização e contenção.  
c) Imobilização, contenção e redução. 
d) Redução e contenção. 

 

15. Na radiografia da face em póstero-anterior o correto é quando a 
borda superior dos rochedos estiver projetada: 
a) Abaixo das órbitas. 
b) No 1/3 inferior das órbitas. 
c) Acima das órbitas. 
d) Dentro das órbitas. 

 

16. A imagem radiográfica de abscesso crônico é: 
a) Radiopaca e difusa. 
b) Radiopaca com contornos bem definidos. 
c) Radiolúcida e difusa. 
d) Radiolúcida com contornos bem definidos. 
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17. Área radiolúcida é observada nas radiografias oclusais do (a): 
a) Processo pterigoide. 
b) Tuberosidade geni. 
c) Odontoma completo. 
d) Conduto nasolacrimal. 

 

18. Na produção dos raios X no interior do tubo, o vácuo é necessário 
para que: 
a) A mA seja menor possível. 
b) Os elétrons possam circular livremente entre o catódio e o 

anódio. 
c) Se possa ter boa nitidez de imagem. 
d) A energia dos raios X produzidos não seja aumentada. 

 

19. A hepatite de grande ocorrência no Brasil, sendo seu anticorpo 
positivo em mais de 90% da população adulta, tem como agente 
etiológico o vírus do tipo: 
a) D. 
b) E. 
c) B. 
d) A. 

 

20. Apresentam manifestações que devem ser tratadas por meio de 
cirurgia ortognática: 
a) Síndrome de Gardner. 
b) Síndrome de Franceschetti. 
c) Síndrome de Marfan.  
d) Síndrome de Marfan e Crouzon. 

 

21. Nos termos do Código de Ética da Odontologia, assinale a 
alternativa que NÃO possui um direito dos profissionais: 
a) Resguardar o segredo profissional. 
b) Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou 

privado onde as condições de trabalho não sejam dignas, 
seguras e salubres. 

c) Deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, 
custos e alternativas de tratamento. 

d) Diagnosticar, planejar e executar tratamentos com liberdade 
de convicção, nos limites de suas atribuições, observados o 
estado atual da ciência e sua dignidade profissional. 
 

22. Acerca dos deveres fundamentais dos profissionais elencados no 
Código de Ética da Odontologia, analise as afirmativas abaixo e 
aponte a alternativa correta: 

I. Manter atualizados os conhecimentos profissionais e 
culturais necessários ao pleno desempenho do exercício 
profissional. 

II. Zelar pela saúde e pela dignidade do paciente. 
III. Abster-se da prática de atos que impliquem a 

mercantilização da Odontologia ou sua má conceituação. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 

 

23. Dispõe o Código de Ética da Odontologia que, na fixação de 
honorários profissionais serão considerados, exceto: 
a) A condição socioeconômica do paciente e da comunidade. 
b) O tempo utilizado no atendimento. 
c) A circunstância em que tenha sido prestado o atendimento. 
d) A faixa etária do paciente.  

 
 
 
 

24. Assinale a alternativa que NÃO possui uma infração ética dos 
profissionais, de acordo com o Código de Ética da Odontologia: 
a)  Exagerar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica. 
b) Apontar falhas nos regulamentos e nas normas das 

instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas para 
o exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo 
dirigir-se nesses casos, aos órgãos competentes. 

c) Iniciar tratamento de menores sem autorização de seus 
responsáveis ou representantes legais, exceto em casos de 
urgência e emergência. 

d) Desrespeitar ou permitir que seja desrespeitado o paciente. 
 

25. Nos termos do Código de Ética da Odontologia, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) É permitido que o profissional denomine-se especialista sem 

inscrição no Conselho Regional. 
b) Compete ao cirurgião-dentista internar e assistir paciente em 

hospitais públicos e privados, com e sem caráter filantrópico, 
respeitadas as normas técnico-administrativas das 
instituições. 

c) Constitui infração ética utilizar-se do paciente de forma 
abusiva em aula ou pesquisa. 

d) A alegação de ignorância ou má compreensão dos preceitos 
do Código de Ética da Odontologia não exime de penalidade 
o infrator. 
 

26. Nos termos da Lei do sistema Único de Saúde – SUS, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício. 

b) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação 
e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso 
universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação. 

c) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade. 

d) Não dizem respeito à saúde as ações que se destinam a 
garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar 
físico, mental e social. 
 

27. Analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. O Sistema Único de Saúde – SUS é constituído pelo conjunto 

de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das fundações mantidas 
pelo Poder Público. 

II. A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único 
de Saúde – SUS. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 
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28. Analise as ações abaixo: 
I. Vigilância sanitária. 

II. Vigilância epidemiológica. 
III. Saúde do trabalhador. 
IV. Assistência terapêutica integral, exceto farmacêutica. 

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – 
SUS: 
a) Apenas III e IV. 
b) Apenas I, II e IV. 
c) Apenas I, II e III. 
d) I, II, III e IV. 

 

29. Nos termos da Lei Orgânica da Saúde, assinale a alternativa que 
NÃO possui um princípio do SUS: 
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 

níveis de assistência. 
b) Integralidade de assistência, entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 
todos os níveis de complexidade do sistema. 

c) Sigilo às pessoas assistidas em relação às informações sobre 
sua saúde. 

d) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 
prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática. 
 

30. Sobre o Sistema Único de Saúde – SUS, assinale a alternativa 
incorreta:  
a) A direção do Sistema Único de Saúde – SUS será exercida no 

âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. 
b) Caberão aos Municípios, com seus recursos próprios, 

financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 
c) Os municípios poderão constituir consórcios para 

desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que 
lhe correspondam. 

d) São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – 
SUS, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. 
 

31. Indique a alternativa em que a concordância nominal está 
incorreta: 
a) Ela está mentindo a olhos vistos. 
b) Os filhos são tais quais os pais. 
c) Dado as evidências, ele será demitido. 
d) Está anexa ao processo a certidão de casamento. 

 

32. Aponte a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de 
acordo com a norma culta da língua: 
a) Chícara – recauchutagem – excêntrico – bexiga. 
b) Concessão – expulsão – contenção – portuguesa. 
c) Jiló – tezouro – enxoval – querosene. 
d) Xaxim – uzina – mexerico – êxtase. 

 

33. Acerca da regência verbal, analise as afirmativas abaixo e aponte a 
alternativa correta: 

I. Ele pagou muito caro pelas palavras que proferiu naquele 
jantar. 

II. O chefe lhe permite sair mais cedo aos sábados. 
III. Assistimos o filme na primeira fileira do cinema. 

a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 

 
 
 

34. Indique a alternativa incorreta acerca da concordância verbal: 
a) Foram encontrados com os assaltantes 20% do valor das 

joias. 
b) Haja vista os relatórios do zelador. 
c) Eu acredito que devem haver muitos aprovados neste 

concurso. 
d) Nem o pai nem a mãe compareceram à festa junina. 

 

35. Está claro para toda a presidência que ele agiu com inépcia.  
A frase acima mantém o mesmo sentido, se o termo em destaque 
for substituído por: 
a) Aptidão. 
b) Esperteza. 
c) Incompetência. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

36. Em relação à utilização do acento indicador de crase, analise as 
afirmações abaixo e aponte a alternativa correta: 

I. Percorremos a cidade de Cajamar, de ponta à ponta, e não o 
encontramos. 

II. Após a ligação, saímos às pressas. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

37. Sabe-se que ele é uma pessoa espiritualizada. 
A oração em destaque acima se classifica como subordinada 
substantiva: 
a) Objetiva direta. 
b) Subjetiva. 
c) Completiva nominal. 
d) Apositiva. 

 

38. Devolva-lhe a carteira agora. O termo em destaque se classifica 
como: 
a) Objeto direto. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Objeto indireto. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

39. Indique a alternativa que completa as lacunas de acordo com a 
norma culta da língua: 
Você foi um tanto quanto ________ ao acreditar que teríamos 
_______ ____ informações. 
a) Pretensioso – aceso – as. 
b) Pretencioso – aceso – as. 
c) Pretencioso – acesso – às. 
d) Pretensioso – acesso – às. 

 

40. Indique a alternativa em que há um substantivo do gênero 
feminino: 
a) Cal. 
b) Clã. 
c) Mármore. 
d) Sanduíche. 

 

41. Capital do Estado de Sergipe: 
a) Natal. 
b) Goiânia. 
c) Recife. 
d) Aracaju. 
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42. Jogador de futebol brasileiro que recentemente cancelou seu 
contrato com o Flamengo alegando o atraso em pagamento de 
salários, o não recolhimento do fundo de garantia e débitos com o 
INSS: 
a) Vagner Love. 
b) Ronaldinho Gaúcho. 
c) Valdívia. 
d) Kléberson. 

 

43. Indique a alternativa que não traz um ministro da mais alta Corte 
brasileira, o Supremo Tribunal Federal: 
a) Gilmar Mendes. 
b) Ayres Britto. 
c) Luiz Fux. 
d) Roberto Gurgel. 

 

44. Em um empresa foi instaurado o uso de cartão magnético para o 
refeitório. Cada cartão tem uma senha com dois dígitos distintos, 
formados com os algarismos de 0 e 9. Quantos cartões não 
precisam ser utilizados, sabendo que a empresa tem 74 
funcionários? 
a) 8. 
b) 16. 
c) 12. 
d) 26. 

 

45. Se de uma cartolina retangular com 40 cm de comprimento por 28 
cm de largura eu diminuir seu comprimento em 20% do seu 
tamanho, em que porcentagem sua largura deve ser aumentada 
para que se obtenha um retângulo com a mesma área do 
anterior? 
a) 30%. 
b) 18%. 
c) 17%. 
d) 25%. 

 

46. Se Renato aplicou a juros simples,     de seu capital à taxa de 

30% ao ano no período de três meses, e recebeu R$ 2.400,00 de 
juros, então seu capital é de: 
a) R$ 72.400,00. 
b) R$ 66.660,00. 
c) R$ 80.000,00. 
d) R$ 91.540,00. 

 

47. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta: 
Para fazer a limpeza de um terreno foi contratado um grupo de 12 

homens, que em 4 horas limparam 60% do terreno. Então: 

I. Em 3 horas, 10 desses homens, conseguiram limpar 37,5% 
do terreno. 

II. Para se concluir a limpeza do terreno trabalhando 7 horas 
serão necessários mais 3 homens nesse grupo. 

a) Ambas estão corretas. 
b) Apenas I está correta. 
c) Apenas II está correta. 
d) Ambas estão incorretas. 

 

48. É um sistema de armazenamento de alta capacidade, que 
possibilita armazenar arquivos permanentemente: 
a) Memória RAM. 
b) Disco Rígido. 
c) Memória cachê. 
d) CD. 

 

49. É um cliente de e-mail, integrante do Microsoft Office: 
a) Thunderbird. 
b) Apple Mail. 
c) Kmail. 
d) Outlook. 

 

50. No MS-Word 2007 qual o nome do botão ? 
a) Espaçamento entre linhas. 
b) Sombreamento. 
c) Marcadores. 
d) Lista de vários níveis. 

 

 

http://www.cultura.ufpa.br/dicas/progra/arq-defi.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cliente_de_e-mail
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office



