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Prova B 
 
Cargo: Dentista 
 
Língua Portuguesa  
 
01. Marque a única alternativa em que todas as palavras são 
grafadas com x: 
a) en....oval –  ....ingar – cai....eiro. 
b) pu....ar – a....atar – in....ado. 
c) pi....e – trou....a – cartu....o . 
d) bro...e – en....arcado – en....ada. 

 
02. Leia o texto que se segue para responder as questões de 02 
a 06. 
 
Bebês bilíngues aprendem mais 
 
Que dominar diversas línguas é um hábito “saudável”, não 
restam dúvidas. Contudo, os benefícios neurológicos e 
contribuições à inteligência que o poiglotismo acarreta 
(sobretudo na tenra idade) começam a ser cada vez mais objeto 
de investigação pela ciência. A cientista Janet Werker, da 
Universidade da Colúmbia Britânica, está à frente de estudos 
sobre como o ensino de mais de um idioma é capaz de moldar a 
experiência e a percepção de bebês. Segundo Janet, bebês 
nascidos de mães bilíngues não só preferem esses dois idiomas 
a outros, como também conseguem registrar que essas duas 
línguas são diferentes. Na Universidade de Washington, por sua 
vez, a professora Patrícia Kuhl vem pesquisando como a 
variabilidade de línguas pode manter bebês abertos a novas 
percepções. 
(Revista Língua ano 7, n.74, dezembro 2011) 
De acordo com o texto: 
a) Estudos analisam o cérebro de bebês expostos a mais de um 

idioma. 
b) Estudos registram o cérebro de bebês expostos a mais de um 

idioma. 
c) Estudos comprovam o cérebro de bebês expostos a mais de 

um idioma. 
d) Estudos interrompem o cérebro de bebês expostos a mais de 

um idioma. 
 

03. As palavras “cérebro” e “bebês” foram acentuadas pelo 
mesmo motivo de qual alternativa abaixo: 
a) Línguas e saudável. 
b) Infância e experiência. 
c) Benefícios e bilíngue. 
d) Hábito e está. 

 
04. Em: ...“Contudo, os benefícios neurológicos e contribuições 
à inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra 
infância) começa a ser cada vez mais objeto de investigação 
pela ciência”. A redação que equivalente a essa é: 
a)... “Pois os benefícios neurológicos e contribuições à 

inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra 
infância) começa a ser cada vez mais objeto de investigação 
pela ciência”. 

b)... “No entanto os benefícios neurológicos e contribuições à 
inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra 
infância) começa a ser cada vez mais objeto de investigação 
pela ciência”. 

c)... “Porque os benefícios neurológicos e contribuições à 
inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra 
infância) começa a ser cada vez mais objeto de investigação 
pela ciência”. 

d)... “Logo que os benefícios neurológicos e contribuições à 
inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra 
infância) começa a ser cada vez mais objeto de investigação 
pela ciência”. 

 
05. Na frase “A cientista Janet Werker, da Universidade da 
Colúmbia Britânica, está à frente de estudos sobre como e 

ensino de mais de um idioma é capaz de moldar a experiência e 
a percepção de bebês”. Por que as vírgulas foram utilizadas? 
a) Para separar o vocativo. 
b) Para separar uma oração coordenada. 
c) Para separar o aposto. 
d) Para separar termos coordenados assindéticos. 

 
06. Em: “... está à frente de estudos sobre como o ensino de 
mais de um idioma é capaz de moldar a experiência e a 
percepção de bebês.” Encontre nas alternativas abaixo uma que 
se utiliza da crase pelo mesmo motivo que à frente. 
a)... “os benefícios neurológicos e contribuições à inteligência”. 
b) Estamos à procura de cientistas capazes de melhorar os 

estudos na área neurológica. 
c) Está provado pela ciência que os bebês estimulados à boa 

música são mais inteligentes. 
d) Os cientistas estão cada vez mais interessados em assuntos 

relacionados à neurociência. 
 

07. Quanto à regência verbal assinale a alternativa incorreta. 
a) José Serra insistiu que não será candidato a prefeito. 
b) Lula insiste em se manter em evidência. 
c) Os ruralistas insistem no perdão do desmatamento anterior a 

2008. 
d) Insisto para que todos votemos pelo voto aberto. 

 
08. Leia o texto e responda ao que se pede. 
 
Receita de Herói 
 
“Tome-se um homem feito de nada 
Como nós, em tamanho natural 
Embeba-se lhe a carne 
Lentamente 
De uma certeza aguda, irracional 
Intensa como o ódio ou como a fome. 
Depois, perto do fim 
Agite-se um pendão 
E toque-se um clarim. 
Serve-se morto 
(Reinaldo Freitas) 
Qual seria uma dentre as possíveis leituras desse poema? 
a) O autor considera que o herói é um homem comum, que, 

mais ou menos fanatizado, é levado a morrer. 
b) O autor considera que os heróis não existem, sendo tudo 

mera fantasia da nossa imaginação. 
c) O autor considera que os heróis de verdade não sentem ódio 

nem fome. 
d) O autor considera que para sermos heróis é preciso seguir 

uma receita. 
 

09. Leia atentamente o trecho a seguir: 
 “Desjejum – também conhecido como “quebra-jejum”, 
“pequeno almoço” ou “café da manhã” e também 
chamado de breakfast nos hotéis e recintos mais 
sofisticados, é a primeira refeição do dia, mas essa 
palavra, você sabe, quase nunca é pronunciada na 
linguagem comum” [...] 
                                                                                                               
(Revista Língua/2011) 
 

Nas alternativas abaixo qual o processo de formação da palavra 
desjejum? 
a) Hibridismo. 
b) Derivação. 
c) Justaposição. 
d) Neologismo. 

 

10. Classifique a frase: “Os candidatos ao congresso que só 
querem defender seus interesses privados não pensam no 
povo”. 
a) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
b) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
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c) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
d) Oração subordinada adverbial causal. 

 
11. Identifique a alternativa que esteja de acordo com a 
gramática normativa. 
a) O Itau acredita que a educação de qualidade é o caminho 

para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Para isso 
desenvolve parceria com empresas, governos e 
comunidades na criação de projetos que possam contribuir 
para a melhoria da educação das nossas crianças, 
adolescentes e jovens. 

b) O Itaú acredita que a educação de qualidade é o caminho 
para o desenvolvimento sustentavel do Brasil. Para isso, 
desenvolve parceria com empresas, governos e 
comunidades na criação de projetos que possam contribuir 
para a melhoria da educação das nossas crianças, 
adolescentes e jovens. 

c) O Itaú acredita que a educação de qualidade é o caminho 
para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Para isso, 
desenvolve parceria com empresas, governos e 
comunidades na criação de projetos que possam contribuir 
para a melhoria da educação das nossas crianças, 
adolescentes e jovens. 

d) O Itau acredita que a educação de qualidade é o caminho 
para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Para isso 
desenvolve parceria com empresas governos e 
comunidades na criação de projetos que possam contribuir 
para a melhoria da educação das nossas crianças, 
adolecentes, e jovens. 

 
12. Das frases abaixo qual não está de acordo com as normas 
gramaticais da Língua Portuguesa? 
a) Nada causa-lhe medo. 
b) Hoje se realiza um grande concerto no Municipal. 
c) Despeço-me desejando-lhe felicidade. 
d) Encontrá-lo-emos na saída do aeroporto. 

 
13. Analise as frases a seguir e identifique a alternativa que 
esteja de acordo quanto à significação das palavras. 
I– Não me sai da cabeça o encontro de ontem. (cabeça=crânio) 
II– Sabe de cabeça todos os versos da poesia. 
(cabeça=lembrança) 
III– Foi aprisionado o cabeça da revolução. (cabeça=chefe) 
IV– Cada cabeça, cada sentença. (cabeça=pessoa, homem) 
V– Feriu-se na cabeça do dedo. (cabeça=extremidade) 
a) As frases I e II estão corretas. 
b) As frases IV e V estão incorretas. 
c) III e IV estão incorretas. 
d) III, IV e V estão corretas. 

 
14. Assinale a alternativa que contém voz passiva 
a) Tínhamos apresentado diversas opções de planejamento. 
b) Ele dormiu calmamente naquela noite. 
c) O navio foi abandonado no cais pelo comandante. 
d) Márcia admira-se muito. 

 
15. Marque o item em que a análise morfológica da palavra em 
destaque esteja correta. 
a) Nada foi feito para resolver a questão. (pronome oblíquo) 
b) A metade da classe já chegou. (numeral) 
c) Os jovens gostam de cantar música moderna. (preposição) 
d) Ele dirige maravilhosamente bem essa escola. (advérbio) 

 
16. Analise as alternativas e marque a correta quanto à 
concordância. 
a) Mais de um aluno faltaram. 
b) Deram três horas no relógio da igreja. 
c) Acreditam-se em seres extraterrestres. 
d) Haviam sérios compromissos naquela empresa. 

 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
17. As ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde- 
SUS: 
a) Têm organização hierarquiza em níveis de complexidade 
crescente. 
b) São obrigatoriamente executadas diretamente por este 

sistema. 
c) São organizados de forma centralizada, não regionalizada. 
d) Têm participação prioritária da iniciativa privada. 

 
18. De acordo com a lei 8080\90 compete ao (a)----------- ás 
atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios. 
a) União. 
b) Distrito Federal. 
c) Presidente da República. 
d) Ministro da Saúde. 

 
19. A norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde- 
SUS tem por finalidade primordial: 
a) Normatizar diretrizes para celebração de contratos 

celebrados pelo poder público. 
b) Utilização em casos de calamidade pública. 
c) Desenvolver mecanismos de prevenção a doenças. 
d) Promover e consolidar o pleno exercício por parte do poder 

público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor 
da atenção á saúde dos seus munícipes. 
 

20. São itens necessários á incorporação de profissionais de 
saúde bucal nas Equipes de Saúde da Família: 
I. No caso das Equipes de Saúde Bucal (ESB) modalidade1: 
existência de equipe multiprofissional com composição básica 
de cirurgião-dentista e auxiliar de consultório dentário, com 
trabalho integrado a uma ou duas ESF, com responsabilidade 
sanitária pela mesma população e território que as ESF ás quais 
está vinculada, e com jornada de trabalho de 40 horas semanais 
para todos os seus componentes. 
II. No caso das ESB modalidade 2:existência de equipe 
multiprofissional,com composição básica de cirurgião-dentista, 
auxiliar de consultório dentário e técnico de higiene dental, com 
trabalho integrado a uma ou duas ESF com responsabilidade 
sanitária pela mesma população e território que as ESF, as 
quais está vinculada, e com jornada de trabalho de 20 horas 
semanais para todos os seus componentes. 
III. Existência de unidade de Saúde inscrita no Cadastro Geral 
de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde dentro 
da área para atendimento das equipes de Saúde Bucal, que 
possua minimamente: consultório odontológico para a Equipe 
de Saúde Bucal, de acordo com as necessidades de 
desenvolvimento do conjunto de ações de sua competência, e 
equipamentos e materiais adequados ao elenco de ações 
programadas, de forma a garantir a resolutividade da Atenção 
Básica á Saúde. 
Estão corretas: 
a) I, II, III estão corretas. 
b) I e II estão corretas. 
c) I e III estão corretas. 
d) Somente a III está correta. 

 
21. É de competência do Cirurgião-Dentista no PSF de acordo 
com a portaria 648\GM de 28 de Março de 2006, exceto: 
a) Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos 

odontológicos. 
b) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 

adequado funcionamento da USF. 
c) Realizar supervisão técnica do THD e ACD. 
d) Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros 

níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento. 
 

22. Entende-se como um conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
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exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema. Trata-se de qual doutrina do SUS? 
a) Universalidade. 
b) Integralidade. 
c) Equidade. 
d) Resolubilidade. 

 
23. De acordo com o Código de Ética, constitui deveres 
fundamentais dos profissionais e entidades de Odontologia, 
exceto: 
a) Exercer a profissão mantendo comportamento digno. 
b) Assumir responsabilidade pelo ato praticado. 
c) Manter vínculo com entidade, empresas ou outros desígnios 

que os caracterizem como empregado, credenciado ou 
cooperado quando as mesmas se encontrem em situação 
ilegal irregular ou inidônea. 

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

24. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única de 
acordo com o artigo: 
a) 198 da Constituição. 
b) 208 da Constituição. 
c) 218 da Constituição. 
d) 108 da Constituição. 

 
25. Qual método Radiográfico está indicado para o Diagnóstico 
de alterações Sinusais? 
a) Radiografia Oclusal. 
b) Radiografia Póstero-Anterior. 
c) Radiografia Ortopantomográfica. 
d) Radiografia Lateral. 

 
26. Ao se aplicar o método de Clark, cada dente deve-se ter 
uma mudança de ângulo mais adequada. Para os pré-molares 
superiores a incidência apropriada é a: 
a) Ortorradial. 
b) Distorradial. 
c) Mesiorradial. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
27. Qual a técnica Radiográfica está indicada para localizar 
canais calcificados? 
a) Técnica de Rastreamento Radiográfico Tri-Angular. 
b) Técnica de Heckel de Almeida. 
c) Técnica Convencional. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
28. É feita uma incisão horizontal mucoperiostal na crista do 
rebordo alveolar até a distal do segundo molar, e uma segunda 
incisão horizontal mucosa dividindo o retalho a partir da distal do 
segundo molar preservando a margem gengival dos molares 
adjacentes e verticalizando a incisão na mesial do primeiro 
molar. Trata-se de qual incisão? 
a) Incisão de Centeno. 
b) Incisão de Szymd. 
c) Incisão de Ward. 
d) Incisão de Lotter.  

  
29. A inclusão das ações de Saúde Bucal na estratégia de 
saúde da família deverá expressar os princípios e diretrizes do 
SUS e apresentar as seguintes características operacionais. 
I. Caráter substitutivo das práticas tradicionais exercidas nas 
unidades básicas de saúde. 
II. Integralidade da assistência prestada á população adscrita. 
III. Educação dos profissionais no período de Treinamento. 
IV. Abordagem multiprofissional. 
Estão corretas: 
a) I, II e III estão corretas. 
b) I, II, III e IV estão corretas. 
c) I, II e IV estão corretas. 
d) II, e IV estão corretas. 
 

30. Assinale a alternativa incorreta. 
a) A priorização da Saúde Bucal na atual gestão do Ministério 

da Saúde, materializou o Brasil Sorridente, que tem 
promovido a ampliação do acesso aos serviços de Atenção 
Básica em Saúde Bucal, principalmente por meio das 
equipes da Saúde Bucal na estratégia Saúde da Família, e 
de Atenção Especializada em Saúde Bucal, especialmente 
através da implantação dos Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEO), pautando-se pela busca da  
efetivação da integralidade na Atenção á Saúde. 

b) A responsabilidade por nível de Atenção Básica faz avaliação 
do usuário com queixa de alteração bucal em tecidos moles 
ou duros identificando as alterações não compatíveis com a 
normalidade. É de responsabilidade do Cirurgião-Dentista da 
equipe de UBS\SF realizar o diagnóstico e tratamento destas 
lesões, bem como a seleção dos casos que deverão ser 
encaminhados ao especialista, de acordo com a capacitação 
deste profissional. 

c) Podemos citar como responsabilidade por nível de Atenção 
média as restaurações fraturadas, raízes residuais, hábitos 
para funcionais, triagem de pacientes com mais de 40 anos, 
fumantes e etilistas ou paciente de pele clara com histórico 
de exposição solar excessivo. 

d) Pacientes com diagnóstico de lesão maligna ou diagnóstico 
de lesões com necessidade de atenção 
cirúrgica\ambulatorial complexa na região de cabeça e 
pescoço, é responsabilidade por nível de atenção alta. 
 

31. O trabalho da ESF é o elemento-chave para a busca 
permanente de comunicação e troca de experiências e 
conhecimentos entre os integrantes da equipe e desses com o 
saber popular do Agente Comunitário de Saúde (ACS). As 
equipes são compostas, no mínimo por um médico de família, 
um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e agentes 
comunitários de saúde. As equipes ampliadas são as que 
contam com assistência odontológica integradas por um 
dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico em 
higiene dental. Cada equipe se responsabiliza pelo 
acompanhamento de cerca de: 
a) 3000 a 4500 pessoas. 
b) 2000 a 3500 pessoas. 
c) 3000 a 5500 pessoas. 
d) 3500 a 4500 pessoas. 

 
32. Quais fios de sutura são degradados por hidrólise, não 
causam reações alérgicas, tem menor aderência e uma 
proliferação bacteriana reduzida? 
a) Fios absorvíveis orgânicos. 
b) Fios absorvíveis sintéticos. 
c) Fios de algodão. 
d) Fios de seda. 

 
33. Na marsupialização o traçado incisional utilizado é: 
a) Wassmund. 
b) Fisher. 
c) Newman. 
d) Partsch. 

 
34. Assinale a alternativa incorreta. 
a) A saliva desempenha função de proteção do meio bucal, 

mediante a ação de substância antibacterianas, como 
também participa na manutenção do equilíbrio hídrico, 
regulando a excreção de líquido do organismo. 

b) É através dos seus componentes químicos que a saliva 
protege os tecidos bucais de agentes microbianos, 
normalmente mais abundante e importante da saliva são as 
proteínas. 

c) Os componentes químicos da saliva não obstante a mesma 
ser constituída por aproximadamente 89% da água, são 
essenciais para o desempenho do papel fisiológico deste 
importante líquido. Através desses componentes menores, a 
saliva provê uma cobertura orgânica ás mucosas e dentes. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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35. De acordo com Bhaskar, o streptococcus mutans produz 
qual produto sobre a sacarose que causa a pegajosidade da 
placa? 
a) Ácido lático. 
b) Aglutininas. 
c) Dextrana. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
36. A caseína é uma proteína encontrada no leite e sua 
propriedade anti-cariogênica se deve: 
a) A sua união a hidroxiapatita reduzindo sua solubilidade e 

dificultando a adesão de streptococcus mutans á superfície 
do esmalte. 

b) A inibição do metabolismo de carboidratos. 
c) Aumentar o ph do meio bucal e a velocidade do fluxo salivar. 
d) Agir como reservatório de fluoreto de cálcio. 

 
37. Ao exame clínico as lesões pré-cancerosas da cavidade oral 
podem-se apresentar de diversas formas clínicas e deve ser 
bem examinada. Assinale a lesão que não é considerada pré-
cancerosa. 
a) Leucoplasia. 
b) Estomatite nicotínica. 
c) Displasia liquenóide. 
d) Queratoacantoma. 

 
38. Ao exame radiográfico se apresenta com um grande número 
de pequenas cavidades, de forma aparentemente idêntica e 
tamanha uniforme, com aspectos semelhantes a da estrutura do 
favo de mel, e com presença de dente incluso. Trata-se de qual 
tumor odontogênico? 
a) Fibroma odontogênico. 
b) Ameloblastoma. 
c) Odontoma. 
d) Odontossarcoma. 

 
39. Criança com 6 anos de idade comparece a clínica com um 
inchaço na gengiva de cor azulado, liso, e indolor. Qual é o 
diagnóstico e o tratamento indicado? 
a) Cisto gengival erupcional , ulotomia. 
b) Mucocele, antibioticoterapia. 
c) Cisto de retenção, acompanhamento radiográfico. 
d) Cisto dentígero, remoção cirúrgica. 

 
40. Á direção estadual do Sistema Único de Saúde compete: 
a) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
b) Fiscalizar a formação de consórcios intermunicipais. 
c) O acompanhamento, a avaliação e divulgação dos 

indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da 
unidade federativa. 

d) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados 
de saúde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




