PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
Concurso Público para o Provimento do cargo de

CIRURGIÃO DENTISTA
LEIA AS INSTRUÇÕES:
1) Você deve receber do fiscal, além deste caderno contendo 40 (quarenta) questões objetivas, um cartão-resposta
destinado às respostas objetivas da prova;

2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do cartãoresposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.

3) O tempo de duração da prova é de 04 (quatro) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova
após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame.

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal o seu
caderno de questões, sob pena de ser eliminado do certame.

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou assinar fora do local indicado, bem como
aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será

substituído em hipótese alguma.
7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito

proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As
marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.
8) No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o

preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex:

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço
eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;

10)

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

rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do
certame.
.........................................................................................................................................................................................................
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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INSCRIÇÃO:
ASSINATURA:______________________________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto
A dor de crescer
Período de passagem, tempo de agitação e turbulências.
Um fenômeno psicológico e social, que terá diferentes
particularidades de acordo com o ambiente social e
cultural. Do latim ad, que quer dizer para, e olescer, que
significa crescer, mas também adoecer, enfermar. Todas
essas definições, por mais verdadeiras que sejam, foram
formuladas por adulto.
“Adolescer doi” – dizem as psicanalistas
[Margarete, Ana Maria e Yeda] – “porque é período de
grandes transformações. Há um sofrimento emocional com
as mudanças biológicas e mentais que ocorrem nessa
fase. É a morte da criança para o nascimento do adulto.
Portanto, trata-se de uma passagem de perdas e ganhos e
isso nem sempre é entendido pelos adultos.”
Margarete, Ana Maria e Yeda decidiram criar o
“Ponto de Referência” exatamente para isso. Para facilitar
a vida tanto dos adolescentes quanto das pessoas que os
rodeiam, como pais e professores. “Estamos tentando
resgatar o sentido da palavra diálogo” – enfatiza Yeda –
“quando os dois falam, os dois ouvem sempre
concordando um com o outro, nem sempre acatando.
Nosso objetivo maior talvez seja o resgate da interlocução,
com direito, inclusive, a interrupções.”
Frutos de uma educação autoritária, os pais de hoje
se queixam de estar vivendo a tão alardeada ditadura dos
filhos. Contrapondo o autoritarismo, muitos enveredaram
pelo caminho da liberdade generalizada e essa tem sido a
grande dúvida dos pais que procuram o “Ponto de
Referência”: proibir ou permitir? “O que propomos aqui” –
afirma Margarete – “é a consciência da liberdade. Nem o
vale-tudo e nem a proibição total. Tivemos acesso a
centros semelhantes ao nosso na Espanha e em Portugal,
onde o setor público funciona bem e dá muito apoio a esse
tipo de trabalho porque já descobriram a importância de
uma adolescência vivida com um mínimo de equilíbrio. Já
que o processo de passagem é inevitável, que ele seja
feito com menos dor para todos os envolvidos”.
(MIRTES, Helena. Estado de Minas. 16 jun.
1996.)
1. Segundo o texto, por que adolescer doi?

a) Porque muitos enveredaram pelo caminho da liberdade
generalizada.
b) Porque os pais estão vivendo a tão alardeada ditadura
dos filhos.
c) Porque já descobriram a importância de uma
adolescência vivida com um mínimo de equilíbrio.
d) Porque há um sofrimento emocional com as mudanças
biológicas e mentais que ocorrem nessa fase.

e) Porque há o resgate da interlocução, com direito,
inclusive, a interrupções.
2. Contrapondo o autoritarismo, já vivido pelos pais, o que
propõe as psicanalistas, como forma de amenizar a dor
experimentada nessa passagem inevitável da adolescência
para a fase adulta?
a) Acesso a centros semelhantes ao nosso na Espanha e
em Portugal.
b) Enveredar pelo caminho da liberdade generalizada.
c) A morte da criança para o nascimento do adulto.
d) Ter a consciência da liberdade. Nem o vale-tudo e nem a
proibição total.
e) Viver a tão alardeada ditadura dos filhos, contrapondo o
autoritarismo.

3. O sujeito da oração destacada “Margarete, Ana Maria e
Yeda decidiram criar o “Ponto de Referência”
exatamente para isso.” é classificado como:
a) Sujeito determinado composto
b) Sujeito determinado oculto
c) Sujeito determinado simples
d) Sujeito indeterminado
e) Sujeito inexistente

4. Que conjunção poderia substituir a expressão em
destaque: Do latim ad, que quer dizer para, e olescer, que
significa crescer, mas também adoecer, enfermar.
a)
b)
c)
d)
e)

no entanto
e
e sim
porém
entretanto

5. A quantidade de letras e de fonemas, respectivamente
da palavra destacada em: “quando os dois falam, os dois
ouvem sempre concordando um com o outro, nem sempre
acatando.”
a)
b)
c)
d)
e)

11 letras e 11 fonemas
11 letras e 09 fonemas
11 letras e 10 fonemas
09 letras e 11 fonemas
09 letras e 10 fonemas

6. Identifique a frase em que se empregou a próclise
incorretamente.
a) Os pais de hoje se queixam de estar vivendo a tão
alardeada ditadura dos filhos.
b) Nunca me apressei tanto em alcançá-lo quanto hoje.
c) Te sentia tão próximo de mim que não imaginava
tamanha decepção.

d) Sua alegria logo se foi na escuridão do choro.
e) Precisava me conter com tua ausência tão planejada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

7. Marque a alternativa que apresenta erro de ortografia.

11. É competência da direção municipal do Sistema de
Saúde (SUS), EXCETO:

a) Naquele ínterim, ela decidiu mudar toda sua vida.
b) Nossa estada em Paris proporcionou-nos muita
felicidade.
c) O uso contínuo do cigarro pode provocar o enfisema.
d) Ironia: nosso melhor cardiologista sofreu um enfarto
ontem à noite.
e) Você não sabia que Júlio ainda é de menor?
8. Leia e assinale a alternativa que contém o ÚNICO
adjetivo do texto.
Da sabedoria dos livros
Não penses compreender a vida nos autores.
Nenhum disto é capaz.
Mas, à medida que vivendo fores,
Melhor os compreenderás.
Anos de poesia. São Paulo, Globo, 1998.

a)
b)
c)
d)
e)

sabedoria
autores
vida
melhor
capaz

9. Identifique a alternativa correta no que tange à
concordância verbal nas orações.
a) Precisaram-se de muitas secretárias naquele evento.
b) Tratavam-se de verdades quando mexeram em seus
sentimentos.
c) Obedeceram-se aos velhos ditames da hipocrisia
naquela reunião.
d) Compraram-se casa de taipa na região norte do Piauí.
e) Venderam-se casas de taipa na região norte do Piauí.
10. Leia e assinale a alternativa que contém o significado
da palavra destacada.
“Amar solenemente as palmas do deserto,
o que é entrega ou adoração expectante
e amar o inóspito, o cru,
um vaso sem flor; um chão vazio,
e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de
rapina”
Carlos Drummond de Andrade
a)
b)
c)
d)
e)

Inabitável
Imune
Imortal
Infinito
Irredutível

a) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os
serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de
saúde.
b) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
c) Formar consórcios administrativos intermunicipais.
d) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços
privados de saúde.
e) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e
nutrição.
12. Sobre a Conferência de Saúde, é CORRETO afirmar
que:
a) É realizada a cada dois anos.
b) Propõe as diretrizes para a formulação da política de
saúde.
c) É convocada apenas pelo Conselho de Saúde.
d) Não necessita de regimento próprio.
e) Não conta com a representação dos usuários.
13. Regionalização e hierarquização da rede de serviços
de saúde são ações previstas no seguinte princípio do SUS:
a) Descentralização político-administrativa.
b) Igualdade da assistência.
c) Integralidade de assistência.
d) Organização dos serviços públicos.
e) Universalidade de acesso
14. É uma característica de um sistema de informações em
saúde.
a) Ter metodologia de análise complexa. administrativa.
b) Ser alimentado pelos prestadores de serviços.
c) Fornecer resultados de natureza
d) Utilizar apenas informações quantitativas.
e) Ser capaz de facilitar o planejamento de ações e serviços.
15. Conforme disposto no Código de Ética Odontológica,
artigo 5°, constituem deveres
fundamentais dos profissionais e entidades de Odontologia:
a) Promover a saúde coletiva no desempenho de suas
funções, cargos e cidadania, independentemente de exercer
a profissão no setor público ou privado.
b) Renunciar ao atendimento do paciente, durante o
tratamento, quando da constatação de fatos que, a critério
do profissional, prejudiquem o bom
relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho
profissional.

c) Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou
privado onde as condições de trabalho não sejam dignas,
seguras e salubres.
d) Contratar serviços profissionais de acordo com os
preceitos do Código de Ética Odontológica.
e) Diagnosticar, planejar e executar tratamentos,
comliberdade de convicção, nos limites de suas
atribuições, observados o estado atual da ciência e sua
dignidade profissional.
16. Presença de dor aguda, fugaz, localizada e
provocada após estímulos mecânico, osmótico, térmico e
bacteriano. São sinais clínicos de
a) Pulpite reversível.
b) Pulpite irreversível.
c) Pulpite intermediária.
d) Necrose de liquefação.
e) Necrose de coagulação.
17. Denomina o espaço existente entre a superfície
vestibular dos dentes posteriores e a mucosa interna das
bochechas.
a) Espaço de Kelly.
b) Dimensão vertical de repouso.
c) Corredor bucal.
d) Espaço funcional livre.
e) Dimensão vertical de oclusão.

a) Articaína e lidocaína.
b) Prilocaína e mepivacaína.
c) Bupivacaína e mepivacaína.
d) Prilocaína e lidocaína.
e) Lidocaína e mepivacaína.
22. A perda fisiológica do elemento dental decíduo ocorre,
principalmente, por:
a) reabsorção radicular.
b) gengivite.
c) lesão radicular.
d) trauma.
e) cárie.
23. São características da resina acrílica autopolimerizável
à base de metacrilato.
a) Exotermia significativa, baixa contração e baixa
resistência à fratura.
b) Selamento marginal deficiente, contração e exotermia
baixas.
c) Exotermia significativa, alta contração e alta resistência à
fratura.
d) Alta resistência à fratura, bom selamento marginal e baixa
contração.
e) Baixa exotermia e contração e bom selamento marginal.
24. São classificados como materiais restauradores diretos:

18. A produção de dentina secundária, ao longo da vida,
resulta em:
a) Diminuição do espaço do ligamento periodontal.
b) Diminuição do tamanho da câmara pulpar.
c) Aumento do número de canais radiculares.
d) Aumento do diâmetro dos canais radiculares.
e) Aumento do tamanho da câmara pulpar.

a) Amálgama de prata e resina composta.
b) Amálgama de prata e restauração metálica fundida.
c) Cimento de ionômero de vidro modificado por resina e
cerâmica feldspática.
d) Cerômeros e cerâmica aluminizada.
e) Cimento de ionômero de vidro e cerâmica aluminizada.

19. É o material de escolha a ser colocado em cavidades
profundas após remoção do tecido cariado:

25. É o agente etiológico de maior incidência ,nos casos de
endocardite bacteriana, encontrado em grande
quantidade na cavidade oral :

a) Pasta zinco enólica
b) Fosfato de zinco
c) Silicona leve
d) Hidróxido de cálcio
e) Alginato

a) Treponemma palidum.
b) Prevotella Intermedia.
c) Lactobacilos.
d) Aa.
e) Streptococcus viridans.

20. É Classificado como tumor odontogênico misto:

26. Sobre biossegurança dos procedimentos clínicos no
consultório odontológico e na área de saúde, analise as
proposições abaixo:

a) Fibroma ameloblástico
b) Ameloblastoma
c) Cementoblastoma
d) Tumor odontogênico escamoso
e) Carcinoma ameloblástico
21. São os anestésicos com melhor indicação para
anestesia local em uma paciente gestante.

I. A esterilização consiste num processo de destruir todas as
formas de vida microbiana e também os esporos
bacterianos.
II. Desinfecção é o processo químico ou físico, capaz de
eliminar a maior parte dos microorganismos patogênicos de
objetos e superfícies.

III. Assepsia é a prevenção de contaminação por microorganismos.
IV. Esterilização é o processo que promove a completa
eliminação ou destruição de todas as formas de microorganismos presentes.
V. Antissepsia é o processo físico ou químico, que elimina
a maioria dos micro-organismos patogênicos de
superfícies expostas do corpo humano.
Marque a alternativa CORRETA.
a) Somente as proposições I, II, III e V estão corretas;
b) Somente as proposições I, II, III e IV estão corretas;
c) Somente as proposições I, III e V estão corretas;
d) Somente as proposições I, e II estão corretas;
e) Todas as proposições estão corretas.
27. Um paciente idoso apresentando prótese total com
alterações na oclusão e fuga dos princípios da prótese
pode apresentar:
a) Disgeusia associada a limitação parcial por alteração
oclusal
b) Limitação de abertura por disgeusia
c) Gosto metálico na boca
d) Dor na articulação temporo-mandibular
e) Disgeusia apenas
28. É uma agressão física ao ligamento periodontal:
a) Sobreobturação.
b) Utilização de seladores temporários.
c) Ataque ácido na polpa.
d) Ataque ácido na dentina.
e) Utilização de medicação intracanal.
29. Nervos que deverão ser anestesiados para realizar a
exodontia do elemento 44 .
a) Alveolares inferior e bucal.
b) Alveolares inferior e mentoniano.
c) Alveolares inferior e lingual.
d) Mentoniano e lingual.
e) Alveolares inferior, lingual e bucal.
30. A mordida profunda constitui uma discrepância
vertical dos arcos. Na maioria das vezes, é atribuída à:
a) Hábitos anormais.
b) Infraerupção dos dentes na área afetada.
c) Posição anormal da língua.
d) Supraerupção dos incisivos inferiores.
e) Supraerupção dos dentes vizinhos.
31. São distúrbios musculares relacionados à disfunção
temporomandibular no paciente idoso, EXCETO:
a) Artrite
b) Trismo

c) Atrofia
d) Espasmo
e) Miosite
32. No que se refere aos agentes cimentantes usados em
prótese fixa, podemos afirmar que:
a) Os cimentos ionoméricos possuem coeficientes de
expansão e contração próximos ao da estrutura dental.
b) Os cimentos ionoméricos e o fosfato de zinco caíram em
desuso e não têm mais nenhuma aplicabilidade clínica.
c) Não há relatos de sensibilidade pós-cimentação com a
utilização dos cimentos ionoméricos e fosfato de zinco.
d) Os cimentos ionoméricos e fosfato de zinco dependem
exclusivamente de embricamento mecânico para sua
retenção.
e) As qualidades de resistência à tração e à compressão dos
cimentos ionoméricos são inferiores quando comparadas as
do cimento fosfato de zinco.

33. São

fatores primários responsáveis pelo seu
aparecimento da cárie dentária (doença infecciosa
crônica, multifatorial, transmissível e de comportamento
individual).

a) Condições socioeconômicas, microbiota, substrato e
tempo.
b) Hospedeiro, microbiota, substrato e tempo.
c) Hospedeiro, microbiota, hereditariedade e tempo.
d) Substrato, condições socioeconômicas, microbiota e
substrato.
e) Idade, hereditariedade, microbiota e substrato.
34. A melhor tomada radiográfica para avaliação de lesões
de cárie em dentes posteriores é:
a) Panorâmica da arcada dentária.
b) Oclusal ortogonal.
c) Oclusal obliqua.
d) Periapical.
e) Bite-wing.
35. Sobre o ajuste oclusal analise as proposições abaixo e
marque a alternativa correta:
a) A sobreoclusão profunda é uma das indicações para o
ajuste oclusal.
b) O ajuste oclusal está indicado em casos de dores
articulares e musculares, oclusão
traumática, após tratamento ortodôntico e alguns casos de
mastigação viciosa unilateral.
c) O objetivo primordial do ajuste oclusal é a manutenção
das restaurações.
d) A técnica de ajuste cúspide-crista marginal consiste em
ajustar sempre as cúspides de suporte e, é chamada de “a
regra dos terços de Fox & Neff(1982)”
e) Para realizar o ajuste oclusal, devemos usar brocas
carbide para desgaste e remodelamento e brocas

multilaminadas ou borrachas abrasivas para alisamento das
superfícies desgastadas.
CONHECIMENTOS LOCAIS
36. É a lavoura economicamente mais relevante para o
Município de Aroazes:
a) banana (cacho)
b) arroz (em casca)
c) feijão (em grãos)
d) mandioca
e) milho
37. A origem do município de Aroazes está ligada á
existência da aldeia dos índios Aroazes, que viviam no
território valenciano e ao processo de ocupação do sertão
piauiense no século XVIII por alguns jesuítas que aqui se
instalaram em 1830 e fundaram uma freguesia e outras
novas fazendas na região. Essa freguesia tinha o nome
de:
a) Freguesia de Nossa Senhora do Ó.
b) Freguesia de Nossa Senhora do Livramento.
c) Freguesia dos Arraiais.
d) Freguesia de Nossa Senhora da Conceição.
e) Freguesia de São Domingos.
38. A cidade de Aroazes se localiza na mesorregião do
centro-norte piauiense e apresenta uma economia voltada
para agropecuária, agricultura e produção de mel e possui
um clima semi-árido quente. Marque a alternativa que
corresponde apenas a municípios limítrofes com Aroazes:
a) Valença do Piauí, Elesbão Veloso, Santa Cruz dos
Milagres e Pimenteiras.
b) Brejo, Itainopolis, Buriti dos Lopes, Santa Cruz do
Piauí, São Miguel do Tapuio
c) Santana do Piauí, Capitão de Campos, Dom Expedito
Lopes, Santa Cruz do Piauí.
d) Santana do Piauí, Itainopólis, Bom Jesus, Santa
Cruz dos Milagres.
e) Santana do Piauí, Itainopólis, Curimatá,Santa Cruz do
Piauí.
39. O Município de Aroazes está cravado na microrregião
de Valença do Piauí. Essa microrregião é formada por 14
Municípios. Dos Municípios dessa microrregião, qual deles
tem a maior área geográfica?
a) São Miguel do Tapuio
b) Pimenteiras
c) Santa Cruz dos Milagres
d) Valença do Piauí
e) Inhuma
40. Rica em belezas naturais, Aroazes é uma cidade da
mesorregião de Valença do Piauí que dispõe de recursos

hídricos que atraiu moradores desde o período de
povoamento. Marque a alternativa que tenha o nome do
rio e de reserva de água do município de Aroazes
a) Rio das Garças e Rio Preguiças.
b) Rio Balsas e Riacho Fundo.
c) Rio Sambito e Riacho Tábuas.
d) Rio Sambito e Rio Parnaíba.
e) Rio Balsas e Riacho Grande.

