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

CIRURGIÃO DENTISTA URGENTISTA 
  LEIA AS INSTRUÇÕES:
1) Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 40 (quarenta) questões objetivas;
b) 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.
3) O candidato só poderá entregar sua prova após 01 (uma) hora do início da mesma.
4) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. 
5) O candidato não poderá sair com o seu caderno de questões. 
6) 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;
7) Quando terminar sua  prova  ASSINE A LISTA DE PRESENÇA, entregue ao Fiscal o Caderno de Questões e sua 
Folha de Resposta contendo sua assinatura.
8)  Será excluído do certame:
a) Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas ou relógios com a função de calculadora, bem como de rádios 
gravadores, de “headphones”, de telefones celulares ou de fontes de consulta de qualquer espécie;
b) For surpreendido em conversa com outros candidatos;
c) Se ausentar da sala de realização da prova, levando consigo o Caderno de Questões e, ou, o Cartão-Resposta;
d) Deixar de assinar o Cartão-Resposta;
e) Perturbar, de qualquer forma o curso de realização da prova.
f)  Rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma o cartão resposta.
g) Pintar a parte superior do cartão resposta (inscrição e cargo).
9) Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e 
em hipótese alguma poderá ser substituído.
10)Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); 
somente uma responde adequadamente ao quesito proposto.  Você deve assinalar  apenas uma alternativa para cada 
questão: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta; também 
serão nulas as marcações rasuradas.
11)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: 
12) Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre as questões e conteúdo das  
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
13) 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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LÍNGUA PORTUGUESA
Com  base  no  texto  Visita,  de  Ferreira  Gullar, 

responda às questões 01 e 02.

VISITA
Sobre  a  minha  mesa,  na  redação  do  jornal, 

encontrei-o, numa tarde quente de verão. É um inseto que 
parece um aeroplano de quatro asas translúcidas e gosta 
de sobrevoar os açudes, os córregos e as poças de água. 
É um bicho do mato e não da cidade. Mas que fazia ali, 
sobre a minha mesa, em pleno coração da metrópole?

Parecia  morto,  mas  notei  que  movia 
nervosamente  as  estranhas  e  minúsculas  mandíbulas. 
Estava  morrendo  de  sede,  talvez  pudesse  salvá-lo. 
Peguei-o pelas asas e levei-o até o banheiro. Depois de 
acomodá-lo a um canto da pia, molhei a mão e deixei que 
a  água  pingasse  sobre  a  sua  cabeça  e  suas  asas. 
Permaneceu  imóvel.  É,  não  tem  mais  jeito  –  pensei 
comigo. Mas eis que ele se estremece todo e move a boca 
molhada. A água tinha escorrido toda, era preciso arranjar 
um meio de mantê-la ao seu alcance sem contudo afogá-
lo. A outra pia talvez desse mais jeito. Transferi-o para lá, 
acomodei-o e voltei para a redação.

Mas a memória tomara outro rumo. Lá na minha 
terra,  nosso grupo de meninos  chamava esse bicho de 
macaquinho  voador  e  era  diversão  nossa  caçá-los, 
amarrá-los com uma linha e deixá-los voar acima de nossa 
cabeça.  Lembrava também do açude,  na fazenda,  onde 
eles apareciam em formação de esquadrilha e pousavam 
na água escura. Mas que diabo fazia no Rio, na avenida 
Rio Branco, esse macaquinho voador? Teria ele voado do 
Coroatá até aqui,  só para me encontrar? Seria ele uma 
estranha mensagem da natureza a este desertor?

Voltei  ao banheiro e em tempo de evitar  que o 
servente  o  matasse.  “Não  faça  isso  com  o  coitado”. 
“Coitado nada, esse bicho deve causar doença”. Tomei-o 
da mão do homem e o pus de novo na pia. O homem ficou 
espantado  e  saiu,  sem  saber  que  laços  de  afeição  e 
história me ligavam àquele estranho ser. Ajeitei-o, dei-lhe 
água  e  voltei  ao  trabalho.  Mas  o  tempo  urgia,  textos, 
notícias, telefonemas, fui para casa sem me lembrar mais 
dele.

(FERREIRA,  Gullar.  Melhores  crônicas.  Seleção  Augusto 
Sérgio Bastos. São Paulo: Global, 2004. p.174-175).

1. A visita de um inseto à redação do jornal provocou no 
narrador:

a) revolta contra o invasor
b) desejo de eliminar o bicho
c) recordação da infância
d) vontade de desinfetar o ambiente
e) pedido ao servente para matar o intruso

2. O cronista informa que “laços de afeição e história” o 
ligavam  àquele  estranho  ser.  Tais  laços  de  afeição  e 
história podem ser compreendidos como:

a) sentimentos do passado         

b) ilação sobre o futuro     
c) mergulho no presente                 
d) agitação da vida moderna         
e) dissipação da memória

3. Em “Estava morrendo de sede”, a locução adverbial em 
destaque indica:

a) afirmação
b) dúvida
c) instrumento
d) causa
e) modo

4.  Considere  as  frases  quanto  ao  emprego  da  regência 
verbal:

I. Fui para casa sem me lembrar mais dele.
II. O homem lembrou-se do macaquinho voador de sua 
infância.
III. Ainda lembro o Coroatá das brincadeiras de criança.

Está (estão) correta(s):

a) apenas I
b) I e II
c) I e III      
d) II e III
e) I, II e III

5.  Em  “notei  que  movia  nervosamente  as  estranhas  e 
minúsculas mandíbulas”, a oração destacada classifica-se 
como uma oração subordinada substantiva:

a) subjetiva
b) objetiva direta
c) objetiva indireta      
d) predicativa
e) completiva nominal

6.  Assinale  a  alternativa  em  que  todas as  palavras  são 
acentuadas devido à mesma regra de acentuação gráfica.

a) translúcida, córrego, água, metrópole.          
b) memória, história, notícia, água.            
c) minúscula, mandíbula, imóvel, notícia.     
d) é, até, lá, também.           
e) salvá-lo, acomodá-lo, afogá-lo, imóvel.

7.  Assinale a alternativa em que  todas as palavras estão 
grafadas corretamente:

a)  mesa, defesa, empresa, framboesa.
b)  pobreza, proeza, princeza, prazer.
c) calabreza, certeza, clareza, camponeza.
d) magreza, milaneza, marqueza, macieza.
e)  francesa, franquesa, fraquesa, fortalesa.

8. Pelo que descreve o texto, o “macaquinho voador” da 
crônica de Ferreira Gullar é um(a):



a) centopeia
b) borboleta
c) tanajura
d) vespa
e) libélula

9.  Observe as frases:

I. Devem existir planos alternativos.
II. Devem haver soluções a curto prazo.
III. Os bancos haviam emitido inúmeros títulos financeiros.

Está (estão) correta(s):

a) apenas I
b) I e II
c) I e III
d) II e III
e) I, II e III

10.  Em  “nosso  político  é  uma  raposa velha”,  o  termo 
grifado apresenta-se no sentido:

a) científico
b) instrucional
c) metalinguístico
d) conotativo
e) denotativo

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Os  fluoretos  são  os  principais  responsáveis  pelo 
declínio  da  cárie  dentária  em  países  desenvolvidos  e 
também  no  Brasil.  Com  relação  ao  uso  do  flúor,  é 
INCORRETO afirmar:

a)  A fluoretação  das  águas de  abastecimento  público  é 
uma medida eficaz, segura, de baixo custo relativo e fácil 
aplicação.
b) A múltipla exposição aos fluoretos implica maior risco de 
desenvolvimento da fluorose dentária.
c) O importante é que o paciente tenha sempre um regime 
de  alta  frequencia  e  baixa  concentração  de  flúor  na 
cavidade bucal para manter o controle da doença cárie.
d) Em indivíduos com atividade de cárie recomenda-se o 
uso  de  bochecho  domiciliar  diário  com  flúor  na 
concentração de 0,2%.
e)  O  flúor  não  é  capaz  de  interferir  nos  fatores 
responsáveis pela doença, portanto, o flúor, isoladamente, 
não impede a doença cárie.

12. O profissional de saúde encontra-se exposto a diversos 
riscos  na  sua  prática  diária,  sendo  que,  para  minimizar, 
prevenir ou reduzir estes riscos, é necessária a adoção de 
medidas  de  precauções-padrão.  As  seguintes  medidas 

devem ser adotadas na assistência a todos os pacientes, 
EXCETO: 

a) Utilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPIs.
b)  Submeter  os  artigos  utilizados  à  limpeza,  desinfecção 
e/ou  esterilização,  antes  de  serem  utilizados  em  outro 
paciente.
c) Manipular cuidadosamente o material pérfuro-cortante.
d) Lavar as mãos apenas após o contato com o paciente. 
e) Não reencapar, entortar, quebrar ou retirar as agulhas das 
seringas.

13.  Os  riscos  mais  freqüentes  a  que  estão  sujeitos  os 
profissionais que atuam em assistência odontológica são os 
físicos, os químicos, os ergonômicos, os mecânicos ou de 
acidente e os biológicos. Dessa forma marque a alternativa 
que  exemplifica  cada  um  desses  tipos  de  riscos, 
respectivamente:

a) ruído da caneta de alta rotação, glutaraldeído, ritmo de 
trabalho excessivo, aerossóis de equipamentos ultra-sônicos 
b) radiação ionizante, lesão provocada por instrumentos 
perfurantes, postura incorreta, instrumental com defeito, 
mercúrio
c) mercúrio, iluminação deficiente, atos repetitivos, ausência 
de EPI, aerossóis de instrumentos rotatórios.
d) ausência de EPI, óxido nitroso, radiação ionizante, perigo 
de incêndio, mercúrio.
e) iluminação deficiente, atos repetitivos, glutaraldeído, 
instrumental com defeito, óxido nitroso.

14.  O  cirurgião-dentista  e  sua  equipe  estão  expostos, 
igualmente, a uma grande variedade de agentes infecciosos. 
Diante disso marque alternativa que apresenta as doenças 
infecciosas passíveis de transmissão durante o tratamento 
odontológico e via de transmissão correspondente:

I. Tuberculose, Sarampo, Rubéola – por via aérea
II.  Herpes  simples,  Conjuntivite  –  pelo  contato  direto  ou 
indireto com o paciente
III.  Hepatite  B,  Síndrome da Imunodeficiência  Adquirida  – 
por sangue

a) Apenas afirmativas I e III estão corretas
b) Apenas afirmativas II e III estão corretas
c) Apenas afirmativas I e II estão corretas
d) As afirmativas I, II e III estão corretas
e) Nenhuma alternativa correta.

15. O CPO mantém-se hoje como um índice odontológico de 
referência  para  diagnóstico  de  cárie  em  populções.  Com 
relação  ao  índice  CPO  tradicional,  assinale  a  afirmativa 
INCORRETA:

a) É um índice de severidade da doença e, quanto maior o 
seu valor, maior é a experiência de cárie.
b)  Considera-se  dente  cariado  quando  este  apresentar 
evidência de esmalte socavado e quando se verificar uma 
lesão que atinge a câmara pulpar.



c) Considera-se dente obturado aquele que se apresenta 
perfeitamente restaurado com material definitivo.
d) Quando o dente foi extraído por outras razões que não 
a cárie dental, como fratura, correção ortodôntica, doença 
periodontal  ou  necessidade  protética,  ele  é  excluído  do 
CPO.
e) Considera-se dente extraído quando a perda se deu por 
cárie dentária, não se aplicando à dentição temporária.

16.  Paciente com 25 anos apresentou-se com queixa de 
dor  intensa,  espontânea  e  intermitente  no  elemento  36, 
relatou  também exacerbação da dor  ao  frio  e  calor.  Ao 
exame clínico mostrou ausência de mobilidade dentária e 
teste de vitalidade pulpar positivo. O diagnóstico provável 
é:

a) necrose pulpar
b) pericoronarite
c) pulpite aguda irreversível
d) abscesso perirradicular
e) pulpite aguda reversível

17. A anestesia local é bastante importante no controle da 
dor em Odontologia. Sobre os anestésicos locais utilizados 
em Odontologia, analise as afirmativas seguintes:

I- São considerados anestésicos do tipo amida: prilocaína, 
mepivacaína e lidocaína.
II-  Os vasoconstritores  são adicionados aos anestésicos 
locais  para  combater  o  efeito  vasodilatador  auxiliando 
assim na hemostasia local.
III-  A  metemoglobinemia  é  uma  das  complicações 
hematológicas observada após a  administração de altas 
doses de mepivacaína.
IV-  Um  agente  anestésico  ideal  deverá  apresentar  as 
seguintes  características:  ser  de  efeito  reversível,  não 
irritante  aos  tecidos,  não  causar  lesão  permanente  às 
estruturas nervosas, ter baixa toxicidade, início rápido de 
ação, e duração de ação suficiente para a realização do 
procedimento proposto.

Estão CORRETAS as afirmativas:

a) Apenas I e II.
b) Apenas II e IV .
c) Apenas I, III .
d) Apenas I, II e IV.
e) I, II, III e IV.

18. As lesões pré-malignas ou lesões precursoras do câncer 
são alterações teciduais que podem assumir o caráter de 
tumor  maligno,  a  qualquer  tempo,  mas,  por  outro  lado, 
podem permanecer estáveis por um considerável período de 
tempo.  São  consideradas  lesões  com  potencial  de 
malignização pela OMS:

a) líquen plano, mucosite, queilite angular
b) leucoplasia, eritroplasia, queilite actínica
c) queilite angular, líquen plano, eritroplasia
d) ulcera aftosa recorrente,queilite actínica, líquen plano
e) eritroplasia, candidíase, leucoplasia

19.  Uma criança com 3 anos de idade caiu da bicicleta e 
avulsionou um dente incisivo central superior. Neste caso a 
conduta adotada pelo cirurgião dentista deverá ser:

a) realizar splintagem.
b) reimplantar em menos de duas horas.
c) reimplantar imediatamente.
d) realizar curetagem e sutura no alvéolo do elemento 
avulsionado.
e) não reimplantar.

20.  Lesão definida  como a  perda de  estrutura  dental  por 
meio  de  um  processo  químico  de  ataque  ácido,  sem  o 
envolvimento  de  bactérias.  Conhecida  também  como 
“perimólise”, na qual as lesões assumem o formato de pires:

a) Abrasão
b) Abfração
c) Erosão
d) Atrição 
e) Mancha branca

21. Acerca do cimento de ionômero de vidro, julgue os itens 
subsequentes:

I- Apresenta adesividade à estrutura dental sendo maior em 
esmalte que em dentina e cimento.
II- Contribui para o cotrole de cárie na cavidade bucal devido 
à propriedade de liberação de íons flúor.
III-  Os  cimentos  de  ionômero  de  vidro  possuem  alta 
resistência e sofrem senérese e embebição.
IV- Para os ionômeros quimicamente ativados o preparo da 
superfície dental é feito com ácido poliacrílico a 25% por 15 
a 30 segundos, lavar e secar.

A sequência correta é:

a) V, V, F, V
b) F, V, F, V
c) V, V, F, F
d) V, V, V, F
e) V, V, V, V

22.  Na Odontologia,  os exames radiográficos  são muito 
usados  como  auxiliares  no  diagnóstico.  Assinale  a 
afirmativa que não constitui indicação para realização da 
técnica radiográfica interproximal:

a) diagnóstico de cáries interproximais e oclusais,
b) avaliação da relação cárie dental e câmara pulpar,
c) Avaliar raízes de dentes permanentes,
d) estudo de cristas alveolares,
e) calcificações na câmara pulpar.



23. Após  a  remoção  de  tecido  cariado  no  elemento 
dentário 85 de uma criança de 6 anos de idade, observou-
se  a  presença  de  uma  pequena  exposição  pulpar.  A 
criança  relata  nunca  ter  sentido  dor  neste  dente,  não 
havendo evidência  clínica  e/ou radiográfica  de alteração 
patológica irreversível da polpa. Qual o tratamento a ser 
realizado?

a) Pulpotomia e restauração definitiva 
b)  Capeamento  pulpar  direto  com hidróxido  de  cálcio  e 
restauração definitiva.
c)  Tratamento  expectante  com cimento  de  ionômero  de 
vidro.
d) Pulpectomia e restauração definitiva.
e) Exodontia e confecção de mantenedor de espaço.

24. As  manifestações  bucais  pelo  HIV  são  comuns  e 
podem representar os primeiros sinais clínicos da doença. 
Quando  detectados  podem  ajudar  tanto  no  diagnóstico 
precoce  quanto  na  instituição  de  medidas  profiláticas  e 
terapêuticas.  Quanto  ao  atendimento  do  paciente  HIV 
soropositivo, marque a alternativa INCORRETA:

a) O tratamento da pessoa portadora do HIV ou com AIDS 
deve  ser  realizado  sem  preconceitos,  seguindo 
procedimentos de rotina odontológica.
b)  A candidíase,  a  leucoplasia  pilosa  e  o  sarcoma  de 
Kaposi são alterações consideradas marcadores bucais de 
comprometimento imunológico do usuário.
c) Portadores do vírus HIV apresentam risco elevado para 
o aparecimento de doença periodontal de evolução rápida 
apresentando  boa  resposta  ao  tratamento  de  rotina 
(raspagens e polimentos).
d)  Em  paciente  HIV  positivo  são  contra-indicados 
procedimentos  cirúrgicos  odontológicos  quando  os 
mesmos apresentam plaquetas abaixo de 20.000/mm3.
e) O tratamento do usuário deve ser baseado na situação 
clínica  e  este  deve  receber  informações  sobre  os 
problemas bucais e as indicações de tratamento.

25.  Julgue  os  itens  seguintes,  referentes  ao  Código  de 
Ética Odontológica: 

I-  Constitui  direito  fundamental  dos  profissionais  de 
Odontologia recusar-se a exercer a profissão em âmbito 
público  ou  privado  onde  as  condições  de  trabalho  não 
sejam dignas, seguras e salubres;

II- Iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico 
sem  o  consentimento  prévio  do  paciente  ou  do  seu 
responsável  legal,  inclusive  os  casos  de  urgência  ou 
emergência, constitui infração ética;
III-  Manter  atualizados  os  conhecimentos  profissionais, 
técnico-científicos  e  culturais  necessários  ao  pleno 
desempenho  do  exercício  profissional  constitui  dever 
fundamental do profissional de Odontologia;
IV-  Constitui  infração  ética  anunciar  preços,  serviços 
gratuitos e modalidades de pagamento, ou outras formas de 
comercialização que signifiquem competição desleal.

A sequência correta é:

a) V, V, F, V
b) F, V, F, V
c) V, F, V, V 
d) V, F, V, F
e) V, V, V, V

26. Em relação ao paciente diabético, analise as afirmativas:

I.  Os  pacientes  descompensados  tem  tendência  a 
apresentar pior condição periodontal que aqueles com bom 
controle glicêmico;
II. Existe uma diferença significativa em relação ao agente 
etiológico da periodontite entre diabéticos e não-diabéticos;
III. Entre as condições bucais que podem se manifestar no 
diabético  destaca-se  a  doença  periodontal,  xerostomia, 
abcessos recorrentes, língua fissurada.
IV. Indivíduos diabéticos apresentam uma maior prevalência, 
extensão e severidade da doença periodontal sendo o risco 
de  perda  óssea  progressiva  menor  do  que  nos  não-
diabéticos.

Em  relação  às  afirmativas  acima,  assinale  a  opção 
CORRETA:

a) Há apenas uma afirmativa correta. 
b) Há duas afirmativas corretas. 
c) Há três afirmativas corretas. 
d) Todas as afirmativas são corretas. 
e) Todas as afirmativas são incorretas

27. A  gestação  é  um  acontecimento  fisiológico,  com 
alterações  orgânicas  naturais,  mas  que  impõe  aos 
profissionais  da  saúde  a  necessidade  de  conhecimentos 
para uma abordagem diferenciada. A partir desse contexto, 
assinale a afirmativa CORRETA:

a) utilizar de prilocaína como droga anestésica de escolha 
para  o  controle  da  dor  na  realização  de  procedimentos 
invasivos durante a gestação; 
b)  atendimento,  de  preferência,  no  primeiro  período  da 
manhã; 
c) diante do diagnóstico de granuloma gravídico este deve 
ser removido cirurgicamente durante a gestação, devido ao 
controle difícil do biofilme dentário.

d)  realizar  procedimentos  básicos  e  de  urgência,  para 
controle da dor, sob anestesia local (lidocaína 2%).
e) prescrição de tetraciclina para o controle de infecção 
(abcesso odontogênico); 

28. É o segundo tipo mais comum de cisto odontogênico; 
se origina pelo acúmulo de líquido entre o epitélio reduzido 
do órgão do esmalte e a coroa subjacente. Clinicamente é 
usualmente  assintomáticos  com  crescimento  lento  e 
caracterizados  pelo  envolvimento  da  coroa  e  erupção 
retardada da unidade dental.  Radiográficamente envolve 
uma lesão radiolúcida, bem circunscrita, uni ou multilocular 
solitária, circundada por uma borda fina e radiopaca com 
uma periferia regular e loculada.



a) císto dentígero 
b) cisto radicular 
c) cisto de erupção 
d) queratocisto odontogênico
e) cisto residual

29. O  Tratamento  Restaurado  Atraumático  (ART)  utiliza 
procedimentos  minimamente  invasivos  que  associados 
aos métodos educativos-preventivos objetiva o controle da 
cárie.  A  respeito  desse  assunto,  assinale  a  alternativa 
INCORRETA quanto a este tratamento: 

a) O material restaurador utilizado é o cimento de 
ionômero de vidro por suas propriedades de 
biocompatibilidade, adesividade e poder cariostático.
b) O ART é indicado para todas as idades e comunidades 
desprovidas de equipamentos odontológicos 
convencionais e de energia elétrica. 
c) A aplicação do ART requer apenas a utilização de 
instrumentos manuais e não necessita de anestesia.
d) É considerado um tratamento provisório o que o 
diferencia da adequação do meio bucal.
e) O ART é contra indicado em dentes com 
comprometimento pulpar.

30. Sobre à cárie dental, considere:

I. A cárie é reconhecida como doença infecto-contagiosa 
de caráter multifatorial.
II. O aspecto clínico associado à lesão cariosa inicial em 
esmalte inclui a descoloração do tecido dentário, ou seja, 
mancha branca.
III. A quantidade de sacarose ingerida é mais prejudicial do 
que a freqüência de ingestão quando se refere ao risco de 
cárie.
IV.  A  doença  cárie  é  o  resultado  do  desequilíbrio  do 
processo  de  des-remineralização  e  se  estabelece 
precocemente,  antes  do  aparecimento  de  seus  sinais 
clínicos.

É correto o que consta APENAS em:

a) II e III.
b) I, III e IV.

c) I e III.
d) I, II e III
e) I, II e IV.

31.  Considerando  a  indispensável  participação  dos 
microrganismos no processo da  lesão cariosa,  assinale  a 
alternativa que indica as principais bactérias acidogênicas e 
acidúricas  responsáveis  pela  iniciação  da  cavitação  e 
progressão de lesões de cárie, respectivamente:

a)  Actinomices  actinomicetencomitans  e  Estreptococos  do 
grupo mutans.
b) Estreptococos do grupo vividans e Estreptococos áureos.
c) Estreptococos do grupo mutans e Lactobacilos.
d) Estreptococos áureos e Lactobacilos.

e) Actinomices actinomicetencomitans e Lactobacilos.

32.  Com  relação  aos  aspectos  clínicos  e  histológicos  da 
cárie aguda em dentina, marque a alternativa INCORRETA:

a)  Apresenta-se  com  cor  clara,  variando  de  amarelo  a 
castanho claro.
b) Mostra-se sensível aos doces, ao frio e aos ácidos.
c) Apresenta-se com consistência macia, friável.
d) Progressão rápida.
e)  Dentina  assintomática,  esclerótica  e pigmentada sob a 
camada superficial.

33.  Vários são os fatores que influenciam na instalação e 
progressão  das  doenças  periodontais.  Relativo  a  esta 
afirmativa analise as afirmativas em verdadeiro ou falso:

(  ) O tabagismo é considerado um modificador da resposta 
tecidual intra-oral à ação da microbiota subgengival.
(   ) Existe uma relação de mão dupla entre diabetes mellitus 
e doença periodontal.
(   ) Durante a gravidez ocorrem mudanças na  concentração 
do hormônio sexual feminino,  podendo causar dilatação dos 
capilares  gengivais,  permeabilidade  e  exudato  gengival, 
aumentando a tendência do sangramento gengival.
(  ) A diabetes mellitus não influencia no processo de perda 
óssea da doença periodontal.

a) V, V, V, F
b) V, F, F, V
c) F, F, V, F 
d) F, V, V, F 
e) V, V, V, V

34. A restauração de amálgama deve seguir alguns passos 
para seu sucesso final.  Diante desta afirmativa  marque a 
alternativa que apresenta sequência clínica CORRETA:

a) Inserção, Condensação, Brunidura pré-escultura, 
Escultura, Brunidura final, Acabamento e Polimento.
b) Inserção, Condensação, Brunidura pré-escultura, 
Escultura, Acabamento e Polimento, Brunidura final

c) Inserção, Condensação, Brunidura pré-escultura, 
Escultura, Acabamento e Polimento.
d) Inserção, Condensação, Brunidura pré-escultura, 
Escultura, Brunidura final.
e) Condensação, Brunidura pré-escultura, Escultura, 
Brunidura final, Acabamento e Polimento.

35. Considerando o uso de antibióticos em Odontologia, 
assinale a alternativa que indica o antibiótico que se deve 
receitar a paciente alérgico às penicilinas: 

a) amoxicilina
b) ampicilina
c) tetraciclina
d) clindamicina
e) metronidazol



36.  A  Câmara  de  Vereadores  de  Piripiri,  na  próxima 
legislatura, que se inicia em 2013 (eleição em outubro de 
2012) terá, no máximo, quantos vereadores?

a) 9
b) 10
c) 11
d) 13
e) 15

37. Pelos dados do IBGE e do TSE, mais de .....(1)....... da 
população  de  Piripiri  é  formada  de  eleitores.  Assim,  o 
município  de  Piripiri,  em  2011,  tem, 
aproximadamente, ........(2).......... eleitores.
As  lacunas  (1)  e  (2)  são  preenchidas,  correta  e 
respectivamente, pelos dados dispostos na alternativa:

a) 65% – 41.000
b) 55% – 34.000
c) 63% – 39.000
d) 68% – 42.000
e) 58% – 35.000   

38. Leia atentamente o texto seguinte:

 “As  condições  climáticas  do  município  de  Piripiri  (com 
altitude  da  sede  a  ...(1)....  acima  do  nível  do  mar), 
apresentam  temperaturas  .........(2)...........,  com  clima 
quente tropical. A precipitação pluviométrica média anual é 
definida  no  Regime  Equatorial  Marítimo,  com  isoietas 
anuais  em .......(3).......,  cerca de 5 a 6 meses como os 
mais chuvosos e
 período  restante  do  ano  de  estação  seca.  O  trimestre 
mais úmido é o formado pelos meses de .....(4).......”. 

(Apud Ministério  de  Minas  e  Energia,  CPRM,  Projeto 
Cadastro  de  Fontes  de  Abastecimento  por  Água 
Subterrânea,  Diagnóstico  do  Município  de  Piripiri,  2004. 
p.3. Modificado)

Observe que no texto foram retirados termos referentes a 
elementos  geográficos  do  Município  de  Piripiri.  Assinale, 
dentre  as  alternativas  seguintes,  aquela  que  indica 
corretamente os termos retirados do texto.

a) (1): 160m – (2): mínimas de 20ºC e máximas 38ºC – (3): 
entre 1.200 a 1.800mm – (4): janeiro, fevereiro e março.
b) (1): 60m – (2): mínimas de 26ºC e máximas 38ºC – (3): 
entre 800 a 1.600mm – (4): fevereiro, março, abril.
c) (1): 200m – (2): mínimas de 26ºC e máximas 38ºC – (3): 
entre 800 a 1.600mm – (4): janeiro, fevereiro, março.
d) (1): 250m – (2): mínimas de 26ºC e máximas 38ºC – (3): 
entre 600 a 1.000mm – (4): fevereiro, março, abril.
e) (1): 250m – (2): mínimas de 20ºC e máximas 40ºC – (3): 
entre 600 a 1.200mm – (4): fevereiro, março, abril.

39. Ele nasceu onde hoje é o “Bairro da Estação”, na cidade 
de Piripiri. Produziu literatura bastante para memorização de 
seu nome no cenário cultural do Estado do Piauí. Fundador 
da  APL  (Academia  Piauiense  de  Letras).  Foi  jornalista 

andarilho, repentista e tribuno ardoroso. Possuía um prelo 
portátil  e  em  qualquer  parte  onde  estivesse  editava  seu 
jornal  A Jornada,  periódico  ambulante  que  manteve  por 
vários anos, sendo ele sozinho, e ao mesmo tempo, redator, 
revisor e tipógrafo. Redigia, compunha, executava clichês de 
madeira para ilustrar o jornal e, afinal, o imprimia. Também 
foi  exímio  desenhista,  pintor,  xilógrafo  e  escultor.  O texto 
acima se reporta a:

a) Aurélio Dantas
b) João Freitas Filho (Lolô Freitas)
c) José Newton de Freitas
d) Baurélio Mangabeira 
e) Elias de Oliveira.   

40. Observe a foto seguinte:

A foto  acima,  colhida  no  portal  www.vejapiripiri.com (link 
historiando), retrata Rua de Piripiri em algum ano da década 
de 1940. 
Nesta  década,  anos  40  do  século  passado,  um  fato 
marcante para o Município de Piripiri foi:

a) a conclusão das obras do açude Caldeirão, construído 
para barrar as águas do Rio Caldeirão, um afluente do Rio 
dos Matos.
b) a pavimentação da BR-343, entre Piripiri e Teresina.
c)  A grande  seca,  a  maior  do  século  XX  na  região  de 
Piripiri.
d)  A construção  da  atual  Igreja  de  Nossa  Senhora  dos 
Remédios,  considerada  “o  principal  cartão  postal  de 
Piripiri”, localizada no centro da cidade.
e) todas as alternativas anteriores são INCORRETAS.

http://www.vejapiripiri.com/







