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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS - MA 
Concurso Público para o Provimento do cargo de 

 
 

CIRURGIÃO DENTISTA ESF 
 

  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 junto com 

o seu caderno de questões.  

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

aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante no documento oficial de identificação. 

6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma. 

7)  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:  

8) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 

proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações rasuradas anulam a questão. 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no primeiro 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 integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal. Caso o candidato seja surpreendido 

com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do certame. 

........................................................................................................................................................................................................

. 

 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 os versos seguintes 
 

A cavalgada 
Raimundo Correia  

 
A lua banha a solitária estrada... 

Silêncio!... Mas além, confuso e brando, 

O som longínquo vem-se aproximando 

Do galopar de estranha cavalgada. 

São fidalgos que voltam da caçada; 

Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando. 

E as trompas a soar vão agitando 

O remanso da noite embalsamada... 

E o bosque estala, move-se, estremece... 

Da cavalgada o estrépito que aumenta 

Perde-se após no centro da montanha... 

E o silêncio outra vez soturno desce...  

E límpida, sem mácula, alvacenta 

A lua a estrada solitária banha... 

 
 

01. Observe o primeiro e último verso do soneto. Os 
vocábulos que compõem os dois versos são os mesmos, 
ocorrendo apenas uma alteração na ordem. O poeta, em 
uma construção textual magistral, constrói textualmente 
uma modificação  
 
a) no sujeito-observador 
b) na geometria do soneto 
c) na inversão dos valores 
d) de perspectiva, para o observador 
e) de observador  
 
02. No poema, o vocábulo estrépito, em destaque (negrito 
e sublinhado), no texto, tem sentido semelhante a 
 
a) ruídos intermitentes 
b) quietação 
c) baque 
d) pancada 
e) ruído forte 
 
03. No quarto verso o vocábulo em destaque tem função 
de 
 
a) pronome substantivo relativo 
b) preposição 
c) advérbio 
d) partícula enfática 
e) conjunção 
 
04. No verso “E o bosque estala, move-se, estremece...” 
observa-se uma figura de linguagem conhecida como 
 

a) sinestesia 
b) metonímia 
c) prosopopeia  
d) paradoxo 
e) perífrase 
 
05. No décimo segundo verso, a palavra em destaque, no 
texto, dentre as alternativas seguintes, apenas não pode 
assumir o significado de 
 
a) triste 
b) funesto  
c) melancólico 
d) sorumbático 
e) taciturno 
 
06. Pelo que informa o texto, e apenas por ele, não se pode 
inferir que 
 
a) a cavalgada não era uma cavalgada comum naquela 
estrada.  
b) os fidalgos traziam instrumentos de sopro.  
c) o remanso da noite era embalsamado. 
d) a Lua se apresentava alvadia  
e) o som das trompas agitava a quietação da noite. 
 
07. Leia a sentença: 
 

O Advogado Astrobaldo Ferreira reside pertíssimo do 

Comércio Esporte Clube, em Floriano(PI). 
 

Sobre o grau do adjetivo destacado, é 
 
a) comparativo de proximidade 
b) superlativo absoluto sintético 
c) superlativo absoluto analítico 
d) superlativo absoluto analítico analítico 
e) comparativo absoluto sintético sintético   
 
08. Astrobaldo Ferreira, do alto dos seus tamancos, virou-se 
para Astrobaldozinho, que já se dirigia para a saída da 
Escola, o Colégio Industrial São Francisco de Assis, e, com 
voz de comando, bradou: 
– Não saia agora!!!  
 
A circunstância expressa pelo adjunto adverbial destacado é 
de 
 
a) negação 
b) tempo 
c) modo 
d) intensidade 
e) lugar 
 
09. O Almirante Mário Luna, conversando com amigos, 
recordando uma bela colega de infância, disse: 
 

– Ela, Ana Luzia, tinha um rosto rosado e doce. 
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Na frase do Almirante, observa-se uma figura de 
linguagem denominada de 
 
a) perífrase 
b) hipálage 
c) metonímia 
d) sinestesia 
e) assíndeto 

 
10. Nas linhas seguintes são postas quatro sentenças 
Em cada uma das sentenças, observe os termos 
destacados. 

 

(    ) Em Floriano, moro na Rua Sete.. 
(    ) O cachorro fugiu 
(    ) Astrobaldozinho é muito bom aluno 
(    ) Beijei-lhe as mãos 

 

Pondo-se, onde couber, nas lacunas acima 
1. Para adjunto adnominal 
2. Para adjunto adverbial 
3. Para aposto 
4. Para vocativo 

 
A sequência correta, se lida de cima para baixo, é 
 
a) 1 – 3 – 2 – 4 
b) 1 – 2 – 3 – 4 
c) 4 – 1 – 3 – 1  
d) 2 – 3 – 4 – 1  
e) 3 – 1 – 2 – 1  
 

INFORMÁTICA 
Com base na figura abaixo (MS-EXCEL 2010) responda 
a questão 11. 
 

 
 
11. Ao aplicar a fórmula =MÉDIA(A1:A4), na célula G4, 
teremos como resultado: 
 
a) 30 
b) 32 
c) 43 
d) 64,5 
e) 65 
 

12. Marque a alternativa correta em relação ao componente 
utilizado para ativar ou desativar os alertas do sistema 
referentes à manutenção e segurança do Windows 7. 
 
a) Windows defender; 
b) Windows update; 
c) Central de notificações; 
d) Central de Ações; 
e) Device stage. 
 
13. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I – NTFS é o sistema de arquivos preferencial do Windows7; 
II – EXT2 é um exemplo de sistema de arquivo do Linux; 
III – O sistema de arquivos é utilizado pelo Sistema 
Operacional para gerenciar a gravação e a recuperação de 
dados do dispositivo de armazenamento. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Todas afirmativas são falsas; 
e) Todas afirmativas são verdadeiras. 
 
14. Analise as afirmativas abaixo sobre o POWERPOINT 
2010: 
I – O botão Testar Intervalos  
está localizado na guia Exibição; 
 
 

 
II – O botão Transmitir Apresentação 
de Slides  tem a função de transmitir a 
apresentação de slides para 
visualizadores remotos que possam 

assisti-la em um navegador da WEB. 
 
 
 
III – A opção Ocultar Slide  está localizada 
na guia Exibição. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras; 
e) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
 
15. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I – Intranet é um espaço restrito a determinado público, 
utilizado para compartilhamento de informações restritas, 
que pode ser acessado por senhas e logins; 






 

Poção de Pedras – MA (Prova de Cirurgião Dentista ESF) 
5 

II – URL (Uniform Resource Locator) é o endereço 
alfanumérico de um site; 
III – DNS (Domain Name System) é um protocolo usado 
para transferir arquivos pela Internet. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras; 
e) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 

LOCAIS 
 

16. Para um paciente jovem com diagnóstico de gengivite 
ulcerativa necrosante aguda você indica: 
 
a) Rifamicina 
b) Vancomicina 
c) Metronidazol 
d) Sulfonamida 
e) Nistatina 
 
17. As características clínicas da dor em endodontia 
geralmente ajudam o cirurgião-dentista na elaboração do 
diagnóstico. Um paciente que refere dor do tipo difusa tem 
diagnóstico sugestivo de: 
 
a) Pulpite irreversível. 
b) Pulpite hiperplásica. 
c) Abcesso dentoalveolar crônico. 
d) Necrose pulpar. 
e) Abcesso dentoalveolar agudo. 
 
18. Sobre as vantagens dos bochechos com flúor na 
prevenção de cárie dentária, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
a) Podem ser aplicados fora do ambiente clínico. 
b) Apresentam custo reduzido. 
c) Não há necessidade de profilaxia prévia. 
d) Podem ser aplicados por pessoal leigo. 
e) Dispensam a exposição a outros meios de 
disseminação de flúor, seja tópico ou sistêmico.  
 
19. São características da doença periodontal invasiva: 
 
a) Consistência alterada, hemorragia provocada e 
abscesso. 
b) Retração gengival, necrose e perda de função. 
c) Perda de granulado, aumento de volume e hemorragia 
provocada. 
d) Bolsa periodontal, destruição óssea e perda de função. 
e) Destruição óssea, morfologia irregular e consistência 
alterada. 

 

20. Sobre a erupção dentária dos dentes decíduos, é 
CORRETO afirmar que : 
 
a) Os 2º molares erupcionam antes dos 1º molares. 
b) Os caninos erupcionam antes dos 2º molares. 
c) Os incisivos inferiores erupcionam após os caninos 
inferiores. 
d) Os caninos erupcionam antes dos incisivos laterais. 
e) Os incisivos laterais erupcionam antes dos incisivos 
centrais. 
 
21. Você acompanha um paciente que apresenta no exame 
radiológico uma imagem semelhante a favos de mel ou 
bolhas de sabão. Esta imagem é sugestiva de que 
diagnóstico? 

 
a) Cisto radicular. 
b) Odontosarcoma. 
c) Osteomielite. 
d) Ameloblastoma. 
e) Odontoma. 
 
22. Sobre as injúrias dento-alveolares, analise as 
proposições abaixo e julgue se verdadeiras ou falsas.  
 
(   ) Na subluxação pode ocorrer hemorragia no sulco 
gengival. 
(   ) A concussão é o traumatismo em que o dente não 
apresenta deslocamento de sua posição original e nem 
alargamento do ligamento periodontal. 
(   ) Na concussão o dente não apresenta sensibilidade à 
percussão e à mastigação. 
(   ) Na subluxação pode ocorrer aumento da mobilidade, 
mas sem deslocamento. 
 
Marque a alternativa que apresenta a sequencia CORRETA. 
 
a) V, F, V, V 
b) F, V, V, F 
c) V, V, F, V 
d) F, F, F, F 
e) V, F, F, V 
 
23. NÃO se caracteriza como um dos objetivos do polimento 
das restaurações em amálgama: 
 
a) Reduzir a corrosão intra-oral. 
b) Evitar irritações à língua e à gengiva. 
c) Simular os tecidos dentais. 
d) Corrigir a oclusão. 
e) Reduzir o acúmulo de restos alimentares placa e cálculo. 
  
24. É o principal microorganismo associado aos estágios 
mais avançados à doença cárie: 
  
a) Lactobacillus; 
b) Echerichia coli. 
c) Porfiromonas intermedia; 
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d) Streptococcus mutans; 
e) Staphylococcus aureus; 
 
25. A função do Ácido Tartárico, presente no cimento de 
Ionômero de vidro é: 
  
a) Aumentar o escoamento. 
b) Diminuir a força coesiva. 
c) Aumentar o tempo de trabalho. 
d) Reduzir viscosidade. 
e) Diminuir a resistência a compressão. 
 
26. São propriedades que deve apresentar uma 
substância de forma que possa ser utilizada como 
anestésico local: 
 
a) Bloqueio irreversível do nervo. 
b) Baixa eficácia por meio tópico. 
c) Baixa eficácia por infiltração. 
d) Boa difusibilidade através dos tecidos. 
e) Boa toxicidade sistêmica. 
 
27. São as lesões potencialmente cancerizáveis mais 
comuns encontrados na boca. 
 
a) Vírus herpes simples e leucoplasia pilosa oral. 
b) Nevo intradérmico e queilose actínica. 
c) Leucoplasia e eritroplasia. 
d) Líquen plano e leucoplasia pilosa oral. 
e) Ceratose actínica e fibrose submucosa bucal. 
 
28. Assinale a alternativa que contém dois medicamentos 
que podem induzir a Hiperplasia Gengival. 
 
a) Fenitoína e ciclosporina. 
b) Amicacina e ciclosporina. 
c) Fenitoína e minociclina. 
d) Ciclosporina e minociclina. 
e) Etidocaína e tetracaína. 
 
29. Trata-se de uma limitação das restaurações 
convencionais de amálgama de prata: 
 
a) Maior sensibilidade à umidade quando comparadas aos 
materiais adesivos. 
b) Custo muito elevado. 
c) Baixa resistência ao desgaste. 
d) Divergência entre os relatos descritos em relação ao 
seu uso. 
e) Ausência de união à estrutura dental. 
 
30. Segundo o Código de Ética Odontológica, Constitui 
infração ética, EXCETO: 
 
a) Exagerar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica. 
b) Deixar de atender paciente que procure cuidados 
profissionais em caso de urgência, quando não haja outro 
cirurgião-dentista em condições de fazê-lo. 

c) Executar ou propor tratamento desnecessário ou para o 
qual não esteja capacitado. 
d) Adotar novas técnicas ou materiais que não tenham 
efetiva comprovação científica. 
e) Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou 
privado onde as condições de trabalho não sejam dignas, 
seguras e salubres. 
 
31. De acordo com Art. 5º do Código de Ética Odontológica, 
constituem deveres fundamentais dos profissionais e 
entidades de Odontologia, EXCETO. 
 
a) Assegurar as condições adequadas para o desempenho 
ético-profissional da Odontologia, quando investido em 
função de direção ou responsável técnico. 
b) Iniciar tratamento de menores sem a autorização de seus 
responsáveis ou representantes legais, exceto em casos de 
urgência ou emergência. 
c) Manter atualizados os conhecimentos profissionais, 
técnico-científicos e culturais, necessários ao pleno 
desempenho do exercício profissional. 
d) Não manter vínculo com entidade, empresas ou outros 
desígnios que os caracterizem como empregado, 
credenciado ou cooperado quando as mesmas se 
encontrarem em situação ilegal, irregular ou inidônea. 
e) Garantir ao paciente ou seu responsável legal, acesso a 
seu prontuário, sempre que for expressamente solicitado, 
podendo conceder cópia do documento, mediante recibo de 
entrega. 
 
32. Estão listados abaixo tipos de Traumatismos Dentários. 
Marque a alternativa que apresenta aqueles que possuem 
prognóstico desfavorável quanto à sobrevida pulpar: 
 
I- Concussão. 
II- Subluxação. 
III- Luxação Intrusiva. 
IV- Luxação Extrusiva. 
V- Avulsão. 
 
a) Apenas I, III e IV estão corretos. 
b) Apenas I, II e III estão corretos. 
c) Apenas III, IV e V estão corretos. 
d) Apenas II e V estão corretos. 
e) Apenas III e IV estão corretos. 
 
33. Qual o material de escolha a colocado em cavidades 
profundas após remoção do tecido cariado? 
 
a) Silicona leve. 
b) Fosfato de zinco. 
c) Pasta zinco enólica. 
d) Alginato. 
e) Hidróxido de cálcio. 
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34. Uma das ações de promoção de saúde para buscar a 
melhoria da qualidade de vida da população envolve a 
fluoretação das águas. Qual a dose ideal de flúor nas 
águas de abastecimento? 
 
a) 1,7 a 2,0 mg de F/L. 
b) 1,4 a 1,5 mg de F/L. 
c) 1,0 a 1,2 mg de F/L. 
d) 0,6 a 0,8 mg de F/L. 
e) 0,3 a 0,5 mg de F/L. 
 
35. Sobre as exodontias, analise as proposições abaixo e 
assinale a CORRETA.  
 
a) Não se deve extrair dentes cujo tecido de sustentação 
está em radioterapia.  
b) A técnica primeira emprega, para extração de dentes 
inclusos, brocas cirúrgicas. 
c) A técnica II emprega, para extração dentária, pinças 
extratoras (fórceps).  
d) Não devem ser feitas em gestantes. 
e) Não está indicada a extração em mulheres durante o 
ciclo menstrual. 
 
36. O Estado do Maranhão é dividido em regiões 
ecológicas. O Município de Poção de Pedras pertence a 
que região ecológica do Estado do Maranhão? 
 
a) Chapadões 
b) Pré-amazônica 
c) Cerrados 
d) Cocais 
e) Baixada 
 
37. É a extração vegetal de maior importância econômica 
para o Município de Poção de Pedras, no Estado do 
Maranhão. 
 
a) A extração da amêndoa do babaçu 
b) Madeiras - Produção de carvão vegetal 
c) Madeiras – Produção de lenha 
d) Madeiras – Madeira em toras (p/serrarias) 
e) Castanha de caju. 
 
38. Dentre as alternativas seguintes, indique qual das 
lavouras temporárias relacionadas é aquela de menor 
representação econômica para Poção de Pedras. 
 
a) Tomate 
b) Abacaxi 
c) Melancia 
d) Mandioca 
e) Feijão  
 
39. Município que, integrante da mesma Microrregião de 
Poção de Pedras, se situa a Nordeste de Poção de 
Pedras. 
 

a) Lago dos Rodrigues 
b) Bernardo do Mearim 
c) Satubinha 
d) Lago do Junco 
e) Peritoró 
 
40. Segundo o IBGE, sobre a altitude média do Município de 
Poção de Pedras, pode-se afirmar que 
 
a) é maior que 100m e inferior a 110m 
b) é maior que 110m e inferior a 115m 
c) é um valor acima de 120m e menor que 140m 
d) é um número menor ou igual a 100m 
e) é maior que 150m  
 







