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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE 

     CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2012 

DENTISTA - PSF 

NOME DO CANDIDATO: _____________________________________________________________________________ 
 

RG:____________________________                       ÓRGÃO EXPEDIDOR:_____________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO 
ASSINATURA:_________________________________________________________       

 

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES: 
 

1. Este caderno está contendo 60 (sessenta) questões 

de múltipla escolha, numeradas de 01 a 60. 

2. Cada uma das questões apresenta um enunciado 

seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente 

uma é a correta. Assinale-a. 

3. Examine se a prova está completa, com a sequência 

numérica das questões, se há falhas ou imperfeições 

gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação 

deverá ser feita durante os 20 minutos iniciais. Após 

esse tempo, qualquer reclamação será 

desconsiderada. 

4. Depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início 

da prova, será distribuído o Cartão-Resposta, o qual 

será o único documento válido para a correção da 

prova. Ao recebê-lo, verifique se o seu nome e 

número de inscrição estão corretos. Reclame 

imediatamente se houver discrepância. 

5. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, 

rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura e 

inscrição, nada deve ser escrito ou registrado fora dos 

locais destinados às respostas. Tenha muita atenção 

ao marcar seu cartão-resposta, pois não haverá 

substituição por erro do candidato. Marque sua 

resposta pintando completamente o espaço 

correspondente à alternativa de sua opção. 

 

Ex.: A  B  C  D  E 

6. A leitora de marcas não registrará as respostas em 

que houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação 

a lápis ou marcação de mais de uma letra. Não serão 

computadas questões não assinaladas. 

7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o 

empréstimo de material de qualquer natureza entre os 

candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e o 

desrespeito às autoridades encarregadas dos 

trabalhos são faltas que implicarão na 

desclassificação do candidato(a). 

8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos 

implicará na eliminação de ambos do certame. 

9. Não será permitido ao candidato, durante a realização 

das provas, portar: armas; aparelhos eletrônicos de 

qualquer natureza; bolsas; livros; jornais ou impressos 

em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas 

etc. 

10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer 

outro meio de comunicação. O candidato que for 

flagrado portando aparelho celular, durante o período 

de realização da prova, ou, ainda, aquele candidato 

cujo aparelho celular tocar será sumariamente 

eliminado do certame. 

11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço 

para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais 

pergunte em voz alta. 

12. O Candidato que permanecer na sala de provas, por 

mais de 3h45min, poderá levar consigo a cópia do 

gabarito, em formulário específico, fornecido pela 

ORGANIZADORA. 

13. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal 

de sala juntamente com o Cartão-Resposta 

(devidamente assinado) e para os candidatos que 

farão Prova Discursiva/Produção Textual a Prova 

Discursiva/Produção Textual. Não esqueça, 

também, de assinar a folha de frequência. 

14. Esta prova terá duração de 4 horas, com início às 08h 

e término às 12h. Entretanto, o candidato só poderá 

ausentar-se da sala, depois de decorridas duas horas 

do início da prova. 

15. Para os candidatos que farão Prova 

Discursiva/Produção Textual, na última folha do 

caderno de questões, há a folha de rascunho para 

redação que poderá ser usado para a produção de 

seu texto. Quando concluí-la, passe para a folha 

definitiva. Nesta folha, não escreva nada além de seu 

número de inscrição – no campo próprio – e sua 

produção, pois qualquer registro, como oração, 

nomes, nome do candidato etc., anula a redação. 

a) A folha de texto definitivo será o único documento 

válido para avaliação da Prova Discursiva/Produção 

Textual. A folha para rascunho no caderno de provas 

é de preenchimento facultativo e não valerá para tal 

finalidade. 

b) A folha de texto definitivo não será substituída por 

erro de preenchimento do candidato. 

16. A divulgação do gabarito preliminar será em 48 

(quarenta e oito) horas, a partir da aplicação das 

provas. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
LEIA O TEXO 1 E RESPONDA AS QUESTÕES 

DE 1 A 3. 
 

TEXTO 1 
 

O meu nome é Severino,        
não tenho outro de pia. 
Como há muitos Severinos, 
que é santo de romaria, 
deram então de me chamar 
Severino de Maria; 
Como há muitos Severinos 
com mães chamadas Maria, 
fiquei sendo o da Maria 
do finado Zacarias, 
mas isso ainda diz pouco: 
há muitos na freguesia, 
por causa de um coronel 
que se chamou Zacarias 
e que foi o mais antigo 
senhor desta sesmaria. 
Como então dizer quem fala 
ora a Vossas Senhorias? 

 

(Melo Neto, J.C. obra completa – fragmento). 

 

1. A palavra que resume o objetivo geral do texto 

é: 

a) Família. 

b) Identificação. 

c) Descrição. 

d) Sobrevivência. 

e) Mudança. 
 

2. De acordo com o texto, marque a opção 

INCORRETA: 

a) O coronel Zacarias teve filhos com muitas 

mulheres. 

b) Severino é nome de santo. 

c) Há muitas mulheres chamadas Maria. 

d) O pai de Severino já morreu. 

e) Quanto mais Severino se define, mais se 

individualiza. 
 

3. No verso “mas isso ainda diz pouco”, o 

conectivo, mas, pode ser substituído, sem 

alteração de sentido, por: 

a) Embora. 

b) Porque. 

c) Contudo. 

d) Conforme. 

e) Para que. 
 

LEIA O TEXTO 2 E RESPONDA AS QUESTÕES 

DE 4 A 6. 
 

TEXTO 2 
 

Neologismo 
 

Beijo pouco, falo menos ainda. 
Mas invento palavras 
Que traduzem a ternura mais funda 
E mais cotidiana. 
Inventei, por exemplo, o verbo teadorar. 

Intransitivo: 
Teadoro, Teodora. 

Manuel Bandeira – Antologia poética 

4. Quantas formas verbais há no texto? 

a) Sete. 

b) Seis. 

c) Oito. 

d) Nove. 

e) Cinco. 
 

5. Assinale a opção que analisa CORRETAMENTE 

a classe gramatical da palavra que, no terceiro 

verso: 

a) É uma conjunção integrante. 

b) É um pronome oblíquo. 

c) É uma conjunção aditiva. 

d) É um pronome relativo. 

e) É um pronome demonstrativo. 
 

6. O poeta inventou o verbo “teadorar – 

intransitivo”. Marque a opção em que todos os 

verbos têm a mesma regência do verbo criado 

pelo autor: 

a) Abandonar, responder e chegar. 

b) Morar, chegar e comparecer. 

c) Pisar, obedecer e ir. 

d) Acreditar, morar e chegar. 

e) Vender, chorar e viver. 
 

TEXTO 3 

Dirigir um carro é o sonho de todo adolescente. Na 

opinião de psicólogos e especialistas de trânsito, no 

entanto, os jovens entre 15 e 17 anos ainda não estão 

preparados para pegar no volante. 
 

7. Ao ler o fragmento acima, pode-se inferir que: 

a) Todo adolescente pode dirigir um carro. 

b) Aos 16 anos, os jovens estão preparados para 

dirigir. 

c) Só após os 17 anos, os jovens estariam preparados 

para dirigir. 

d) Para pegar no volante é preciso ter, no mínimo, 17 

anos. 

e) Os psicólogos impedem os adolescentes de 

dirigirem. 
 

TEXTO 4 
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8. Sobre o texto 4 é CORRETO afirmar que: 

a) Há uma crítica às leis brasileiras. 

b) As leis brasileiras são mais rígidas que as de outros 

países. 

c) No Brasil não há leis. 

d) Todos os criminosos são punidos no Brasil. 

e) Há uma crítica ao sistema carcerário brasileiro. 
 

9. Analise as frases a seguir e marque a opção que 

as preenche CORRETAMENTE e 

RESPECTIVAMENTE. 

I. Aproveitou a _____________ para expandir as 

atividades comerciais. 

II. As medidas econômicas não ____________ efeito. 

III. É possível que lhe ____________ os direitos 

políticos. 

IV. Continua ______________  o perigo de falência. 

 

a) conjectura – surtiram – cacem – iminente. 

b) conjuntura – sortiram – cassem – eminente. 

c) conjuntura – surtiram – cassem – iminente. 

d) conjectura – sortiram – cacem – iminente. 

e) conjuntura – surtiram - cassem – eminente. 
 

10. Marque a opção que contém a maneira  

CORRETA, considerando o uso da vírgula: 

a) José naquela época, operava com os seguintes 

bancos: Itaú, Bradesco e Banespa. 

b) O homem isolado e livre, é uma ficção. 

c) Caro amigo, não se esqueça de rever, com cuidado 

os textos redigidos há pouco. 

d) O programa deverá incluir no futuro terminais e 

micro. 

e) O orçamento, o ajuste fiscal, a arrecadação foram, 

na reunião de hoje, discutidos pelos técnicos. 
 

11. Analise a correspondência entre o adjetivo e a 

locução adjetiva:  

I. Austral – do sul. 

II. Fluvial – de chuva 

III. Pluvial – de rio. 

IV. Plúmbeo – chumbo. 

V. Sideral – de astro. 
 

Marque a opção que apresenta a(s) 

correspondência(S) CORRETA(S): 

 

a) II - III. 

b) I – II – III – IV - V. 

c) II – III - V. 

d) V. 

e) I – III. 
 

12. Leia as frases abaixo e indique em que opção a 

forma passiva apresentada em 1 conserva as 

mesmas relações de sentido da forma ativa 

apresentada em 2: 

a) 1- O funcionário suspeito de corrupção pretende ser 

demitido pelo chefe. 

2- O chefe pretende demitir o funcionário suspeito 

de corrupção. 

b) 1- O funcionário suspeito de corrupção custou a ser 

demitido pelo chefe. 

2- O chefe custou a demitir o funcionário suspeito 

de corrupção. 
 

c) 1 - O funcionário suspeito de corrupção quer ser 

demitido pelo chefe. 

2  - O chefe quer demitir o funcionário suspeito de 

corrupção. 
 

d) 1- O funcionário suspeito de corrupção tentou ser 

demitido pelo chefe. 

2 – O chefe tentou demitir o funcionário suspeito de 

corrupção. 
 

e) 1 – O funcionário suspeito de corrupção gostaria de 

ser demitido pelo chefe. 

2 – O chefe gostaria de demitir o funcionário 

suspeito de corrupção. 
 

13. Leia as manchetes escritas por dois jornais 

(Jornal A e Jornal B) após um jogo entre 

Corinthians e Flamengo: 
 

JORNAL A 
 

“Corinthians derrota Flamengo no Maracanã”. 
 

JORNAL B 
 

“Flamengo é derrotado pelo Corinthians no 

Maracanã”. 
 

 

Sobre a leitura das duas manchetes pode-se 

inferir que: 

a) O jornal B deu mais destaque ao Corinthians, já o A 

deu mais destaque ao Flamengo. 

b) No jornal A, a frase está na voz passiva enquanto 

no B a frase está na voz ativa. 

c) Considerando apenas a informação veiculada, as 

duas manchetes dão a mesma notícia. 

d) O jornal A circula, mais provavelmente, no Rio de 

Janeiro. 

e) O uso da voz ativa ou passiva não altera em nada 

as manchetes. 
 

TEXTO 5 

Certa ocasião, o Flamengo contratou um novo goleiro. 
Em sua primeira entrevista à imprensa, já como 
integrante do time, o jogador disse: 

       “Todo mundo sonha em vestir a camisa do Flamengo. 

Quem fala que não é mentira. E nada melhor do que 

colocar esse sonho em prática.” 
 

14. A frase destacada, quando expressa por meio 

da linguagem oral, apresenta mais clareza, pois 

o falante faz uso de pausas e da entonação. 

Para dar maior clareza à frase escrita, sem 

alterar o sentido pretendido pelo jogador, qual 

das alterações a seguir seria a mais 

conveniente? 

a) Eliminar o advérbio e acrescentar um ponto de 

interrogação no final da frase. 

b) Acrescentar uma vírgula depois de fala. 
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c) Acrescentar um ponto de interrogação no final da 

frase. 

d) Acrescentar uma barra (/) depois de fala e pôr 

aspas no advérbio. 

e) Acrescentar, em uma posição conveniente da frase, 

a forma verbal “sonha” e substituir o substantivo por 

um adjetivo derivado dele.  
 

 

15. O prefixo de IRREGULAR difere semanticamente 

do prefixo de: 

a) Intolerância. 

b) Anormalidade. 

c) Ilimitado. 

d) Desumano. 

e) Imigrante. 
 

 

16. Analise os dados a seguir: 

 

 Em um congresso de farmacêuticos estão 

presentes 1000 profissionais, entre homens e 

mulheres; 

 Destes, 30% fumam; 

 De todas as mulheres, 60% fumam; 

 De todos os homens, 20% também fumam. 
 

Qual é o número de mulheres que não fumam? 

a) 150. 

b) 100. 

c) 200 

d) 250. 

e) 300.  
 

 

17. A = (50%)², B = %100   e  C = 
%400

1 , pode-se 

afirmar que : 

a) A < B e A < C. 

b) A < B e A = C. 

c) A > B e A > C. 

d) A = 25, B = 0,1 e C = 1 / 4. 

e) A = 25, B = 1 e C = 25%. 
 

 

18. No município de Capistrano, o total de crianças 

com idade para frequentar o Ensino 

Fundamental (2º ao 9º ano) corresponde a 30% 

da população. Sabe-se que, 20% dessas 

crianças estão fora da escola e que 25% dos 

jovens dessa faixa etária, que estão 

matriculados em escolas de Ensino 

Fundamental, são atendidos pela rede privada 

de ensino. Qual é a porcentagem da população 

total dessa cidade que é atendida pela rede 

pública de Ensino Fundamental? 

a) 18%. 

b) 30%. 

c) 22,5%. 

d) 10%. 

e) 75%. 
 

19. Calcule os juros produzidos por R$ 80.000 ao 

fim de 300 dias sendo a taxa anual de 12%.  

Marque a opção CORRETA: 

a) 7.500. 

b) 6.000. 

c) 8.000. 

d) 6.200. 

e) 9.600. 
 

20. Um empréstimo de R$ 8.000, durante 3 meses, 

rende juros de R$ 1.200. Sabendo disso, qual é a 

taxa mensal do empréstimo? 

a) 6%. 

b) 4,5%. 

c) 5%. 

d) 7%. 

e) 8%. 
 

21. Se 8 homens, trabalhando 10 dias, durante 8 

horas diárias, fazem  2/5  de uma obra, quantos 

dias serão necessários para 10 homens, 

trabalhando 6 horas por dia, terminarem o resto 

da obra? 

a) 16. 

b) 12. 

c) 14. 

d) 13. 

e) 9. 
 

22. Analise os dados a seguir: 

 Foi realizada uma pesquisa com 200 professores 

universitários, destes: 

 40% são professores de Física; 

 45% são professores de Matemática; 

 5% são professores dos dois cursos. 

Dos professores entrevistados, é INCORRETO 

afirmar que: 

a) 60 professores ensinam apenas no curso de 

Matemática. 

b) 30 professores ensinam nos dois cursos. 

c) 60 professores não ensinam em nenhum dos dois 

cursos. 

d) 141 professores ensinam no curso de Matemática 

ou no curso de Física. 

e) 50 professores ensinam apenas no curso de Física. 
 

23. No ginásio municipal de Capistrano existem 9 

refletores localizados em pontos distintos da 

quadra. De quantas maneiras essa quadra pode 

ser iluminada? 

a) 562. 

b) 561. 

c) 513. 

d) 511. 

e) 512. 
 

24. Um capital, aplicado a juros simples, triplicará 

em 5 anos se a taxa anual for de: 

a) 30%. 
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b) 40%. 

c) 50%. 

d) 73%. 

e) 100%. 

 

25. Uma empresa multinacional tem 750 

funcionários, e para o almoço dos mesmos 

comprou marmitas individuais suficientes para 

25 dias. Se essa empresa tivesse mais 500 

funcionários, a quantidade de marmitas 

adquiridas seria suficiente para quantos dias? 

a) 10. 

b) 15. 

c) 20. 

d) 25. 

e) 30. 
 

26. No quadro abaixo os números foram colocados 

nas células obedecendo a um determinado 

padrão: 

16 34 27 X 

13 19 28 42 

29 15 55 66 

 

Seguindo esse padrão, qual deve ser o número X? 

a) X > 100. 

b) 90 < X < 100. 

c) 80 < X < 90. 

d) 70 < X < 80. 

e) X < 70. 
 

27. Seis torneiras de mesma vazão enchem um 

tanque em quatro horas. Oito dessas torneiras 

enchem o mesmo tanque em quanto tempo? 

a) 2h 30 min. 

b) 2h 45 min. 

c) 3h. 

d) 3h 15 min. 

e) 3h 30 min. 
 

28. Calcular as dimensões de uma sala retangular, 

sabendo-se que a sua diferença é de 7 metros e 

que aumentando de 2 metros cada uma delas a 

área dobra de valor: 

a) 2m e 9 m. 

b) 5m e 12m. 

c) 3,5m e 10,5m. 

d) 3m e 10m. 

e) 5m e 10m. 

 

29. As notas de um candidato em suas provas de 

um concurso foram: 8,4; 9,1; 7,2; 6,8; 8,7 e 7,2. A 

nota média, a nota mediana e a nota modal 

desse aluno, são respectivamente: 

a) 7,9; 7,8; 7,2. 

b) 7,3; 7,8; 7,9. 

c) 7,8; 7,8; 7,9. 

d) 7,2; 7,8; 7,9. 

e) 7,8; 7,9; 7,2. 

 

30. Em um conjunto de 100 observações numéricas, 

podemos afirmar que: 

a) A média aritmética é maior que a mediana. 

b) A mediana é maior que a moda. 

c) 50% dos valores estão acima da média aritmética. 

d) 50% dos valores estão abaixo da mediana. 

e) 25% dos valores estão entre a moda e a mediana 
 

31. Quais índios habitavam as terras entre Maciço 

de Baturité e as margens do Rio Choró? 

a) Jenipapo e Kanynde. 

b) Jenipapo e Tupi. 

c) Tapera e Jenipapo. 

d) Guarani e Kanynde. 

e) Tapajós e Jenipapo. 

 

32. De acordo com o Censo de 2010 o número de 

habitantes de Capistrano é de 

aproximadamente: 

a) 10.067. 

b) 15.900. 

c) 15.980. 

d) 17.063. 

e) 18.065. 
 

33. Com relação aos pontos cardeais, os 

municípios vizinhos de Capistrano estão 

localizados: 

a) Ao Norte: Mulungu e Baturité - Ao Sul: Aratuba - A 

Leste: Itapiúna - A Oeste: Baturité. 

b) Ao Norte: Itapiúna - Ao Sul: Aratuba - A Leste: 

Baturité - A Oeste: Mulungu. 

c) Ao Norte: Mulungu e Baturité - Ao Sul: Itapiúna - A 

Leste: Baturité - A Oeste: Aratuba. 

d) Ao Norte: Mulungu - Ao Sul: Baturité - A Leste: 

Aratuba - A Oeste: Itapiúna. 

e) Ao Norte: Mulungu e Baturité - Ao Sul: Itapiúna - A 

Leste: Aratuba - A Oeste: Baturité. 
 

34. Os recém-eleitos presidentes da câmara dos 

Deputados e do Senado, ambos do PMDB que 

tiveram seus nomes associados a escândalos 

de corrupção são: 

a) Rose de Freitas e Pedro Taques. 

b) Pedro Taques e Henrique Eduardo Alves. 

c) Rose de Freitas e Renan Calheiros. 

d) Henrique Eduardo Alves e Renan Calheiros. 

e) Renan Calheiros e Jose Sarney 
 

35. "Como pai, lamento pelas vítimas de Santa 

Maria, e sinto a imensa dor dos seus pais. 

Como engenheiro, lamento pela, quase 

generalizada, falta de sistemas adequados de 

prevenção e segurança contra incêndio e pânico 

em locais de acesso público em todo o Brasil. 

É preciso utilizar a engenharia e a tecnologia 

para a segurança e melhor qualidade de vida 

para o cidadão. Grande parte das tragédias não 

ocorre por falha técnica, mas por falta da 
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técnica”. 

Além da locução vale a ação. A maior 

homenagem às vítimas dessa tragédia seria 

uma campanha nacional para inspeção e 

implantação dos sistemas contra incêndio e 

pânico. Paulo Cesar Bastos). 

(Revista Veja - Carta ao Leitor 13 de fevereiro de 2013) 
 

Analise as afirmativas a seguir, assinalando (V) 

para as VERDADEIRAS e (F) para as falsas. 

( ) Essa tragédia ocorreu no estado do Rio Grande do 

Sul. 

( ) O local da tragédia foi a Boate KISS. 

( ) Já ocorreram mais de duzentas mortes. 

( ) Somente a Força Nacional do SUS (FN-SUS)  

atuou no atendimento  as   vitimas  da tragédia   do 

(RS). 

 

Marque a opção que apresenta a sequeência 

CORRETA: 

 

a) V – F – V – F. 

b) F – F – V – V. 

c) V – V – F – F. 

d) V – V – V – F. 

e) V – V – V – V. 
 

36. ”Declaro renunciar ao ministério de Bispo de 

Roma, Sucessor de São Pedro, a mim 

concedido pelas mãos dos cardeais em 19 de 

abril de 2005, de modo que, a partir de 28 de 

fevereiro de 2013, às 20 horas, a sede de Roma, 

a sede de São Pedro, estará vaga e deverá ser 

convocado, a quem compete, o conclave para a 

eleição do novo Sumo Pontífice”. 

(Revista Veja de 20/02/2013, pg.76) 
 

Essas palavras foram proferidas por: 
 

a) Joseph Ratzinger. 

b) Karol Wojtyla. 

c) Albino Luciani. 

d) Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini. 

e) Angelo Giuseppe Roncalli 
 

37. No dia 11 de fevereiro, o papa Bento XVI, que 

tem 85 anos, anunciou que vai renunciar ao 

pontificado no dia 28 de fevereiro devido à idade 

avançada, por “não ter mais forças para exercer 

o cargo”. 

(Jornal Diário do Nordeste – 12/02/2013) 
 

Em relação a renúncia e ao processo de 

sucessão do Papa Bento XVI, marque a opção 

INCORRETA. 

a) O Papa Bento XVI anunciou sua renúncia em latim, 

a língua morta perpetuada em idioma oficial da 

Igreja Católica. 

b) Conclave (do latim cum clave, que significa com 

chave) é a reunião em clausura muito rigorosa dos 

cardeais para eleger o Papa. Os cardeais 

permanecem incomunicáveis com o exterior até 

haver um Papa escolhido. 

c) A renúncia de um papa está prevista no Código de 

Direito Canônico, artigo 332.2, no qual estabelece 

que, para ter validade, é preciso que seja de livre e 

espontânea vontade e não precisa ser aceita por 

ninguém. 

d) Na história da igreja católica já ocorreram renúncias 

de outros papas. O último pontífice a renunciar por 

vontade própria foi Celestino V, em 1294, após 

apenas cinco meses de pontificado. 

e) A notícia da renúncia do Papa não foi surpresa para 

os católicos que já esperavam esse acontecimento 

devido a problemas de saúde apresentados pelo 

Sumo Pontífice. 
 

38. No dia 15 de fevereiro do ano vigente, o maior 

meteoro a atingir a Terra em 100 anos chocou-

se no solo da: 

a) Bélgica. 

b) Argentina. 

c) Nicarágua. 

d) Rússia. 

e) Noruega. 
 

39. A nova “Lei Seca” chega com mais rigor, mais 

que punir, seu objetivo é reduzir o número de 

tragédias nas ruas, avenidas e estradas. 

Com relação ás novas regras da “Lei Seca”, 

analise as afirmativas a seguir colocando (V) 

para as afirmativas VERDADEIRAS e ( F) para as 

falsas: 
 

( ) O condutor autuado será obrigado a pagar multa 

de R$ 1.915,40, a habilitação será retida por um 

ano, e havendo reincidência no período de um ano,  

a multa será de R$ 3.830,80. 

( ) O condutor autuado pagará multa de R$ 957,70,  

terá suspenso o direito de dirigir por um ano, o 

veículo será retido e a habilitação será recolhida. 

( ) Para caracterização da infração, através do exame 

de sangue, qualquer concentração de álcool 

registrada, tipifica a infração, ou seja, a tolerância é 

zero. 

( ) Para enquadrar motoristas na infração ou crime de 

direção alcoolizada, podem ser comprovados 

mediante teste no etílico, exame clínico, perícia, 

vídeos, testemunhas ou outros meios atestados 

admitidos em direito, observada a contraprova. 
 

Marque a opção que apresenta a sequência 

CORRETA: 
 

a) V – F – V – V. 

b) V – V – V – V.  

c) F – F – F – F. 

d) V – F – F – V. 

e) F – V – F – V. 
 

40. “As obras do Rio São Francisco, foram iniciadas 

em 2007. Ao longo do sertão nordestino, por 

onde os novos braços do rio passarão, ainda há 

traços de abandono de obras, canteiros 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cardeal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa
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desmobilizados, mas a retomada já é percebida 

e novos trabalhos estão sendo contratados”.  

(Jornal Diário do Nordeste – 17/02/2013) 
 

Sobre as transposições das águas do Rio São 

Francisco, analise as afirmativas a seguir e 

marque a opção INCORRETA. 

a) No primeiro mandato do governo Lula, o projeto foi 

retomado e, finalmente saiu do papel em 2007. 
 

b) Cinco anos depois do início das obras. O ministro 

da Integração Nacional garante que as obras serão 

concluídas e inauguradas em sua totalidade. 
 

c) É um projeto do Governo Federal sob a 

responsabilidade do Ministério da Integração 

Nacional. 
 

d) A expectativa é que o projeto atenda à 12 milhões 

de habitantes por onde passar. 
 

e) As transposições das águas do Rio São Francisco 

em nada vai diminuir o sofrimento dos nordestinos, 

causado pela seca. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

41. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal 

de 1988, marque a opção CORRETA: 

a) A Saúde é um direito de todos é um dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem o aumento do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário as ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação.  
 

b) A Saúde é um direito de todos e um dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem a redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação.  
 

c) A Saúde é um direito de todos e um dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem a redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços apenas para a sua 

recuperação. 
 

d) A Saúde é um direito de todos e um dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem a redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso somente 

daqueles que mais necessitam, garantindo assim o 

princípio da equidade. 
 

e) A Saúde é um direito de todos e um dever do 

Estado, garantido mediante políticas publicas que 

visem a redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 

e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 
 

42. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), marque 

a opção INCORRETA: 

a) Universalidade, integralidade e equidade são três 

dos princípios doutrinários que conferem 

legitimidade ao SUS. 

b) Dentre as diretrizes organizativas do SUS estão: a 

descentralização, a regionalização e hierarquização 

dos serviços e a participação comunitária. 

c) O SUS foi institucionalizado quando da 

promulgação da Constituição Federal de 1988. 

d) O Sistema Único de Saúde (SUS) constitui um 

conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 

por órgãos e instituições publicas federais, 

estaduais e municipais, da administração direta e 

indireta e das fundações mantidas pelo poder 

publico. 

e) Em sua concepção, o SUS se trata de um sistema 

de serviços assistencialistas que visa aumentar a 

vulnerabilidade, reduzindo assim os riscos de 

adoecer. 
 

43. Analise as afirmativas a seguir e marque a 

opção INCORRETA: 

a) A gravidez não é responsável pelo aumento da 

atividade cariogênica. O aparecimento de cárie esta 

relacionado com a dieta, presença de placa 

bacteriana e limpeza inadequada dos dentes. 

b) Educação em saúde bucal implica no conhecimento 

e conscientização das pessoas, aliado ao 

desenvolvimento das habilidades necessárias para 

alcançar a saúde bucal. É focada portanto, na 

oportunidade de aprendizagem. 

c) A promoção de saúde bucal é um conceito amplo, e 

um dos seus princípios fundamentais é o 

desenvolvimento de ações destinadas às 

necessidades da população. 

d) Não é atribuição do profissional da Equipe de 

Saúde da Família realizar busca ativa e notificar 

doenças e agravos de notificação compulsória e de 

outros agravos e situações de importância local. 

e) Para favorecer a dentição sadia do bebê, a 

gestante deve primeiramente cuidar de sua própria 

saúde bucal. A orientação odontológica já deve 

estar presente no período da gestação. 
 

44. Com relação às considerações anatômicas 

importantes na confecção de Próteses Totais, é 

CORRETO afirmar que: 

a) O tubérculo Geni nunca deve ser recoberto pela 

prótese, no caso de se optar pela sua não remoção. 

b) Tuberosidades com grandes retenções vestibulares 

aumentam a vedação periférica. 

c) A remoção do torus mandibular é mais 

frequentemente necessária que a do torus maxilar. 

d) A ausência do sulco hamular facilita a retenção da 

prótese. 

e) Abobadas palatinas em forma de “V”, apresentam 

melhor estabilidade para a prótese. 
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45. De acordo com o Código de Ética Odontológico, 

analise as afirmativas a seguir: 

I. Constitui um direito fundamental dos profissionais 

inscritos guardar sigilo à respeito das informações 

adquiridas no desempenho de suas funções; 

II. É um direito do cirurgião dentista não assumir 

responsabilidade pelos atos praticados se estes 

forem solicitados ou consentidos pelo paciente ou 

seu responsável; 

III. Constitui um dever fundamental dos profissionais 

inscritos guardarem sempre a privacidade do 

paciente; 

IV. Constitui infração ética, por parte do profissional 

inscrito, abster-se da prática de atos que impliquem 

mercantilização da odontologia ou sua má 

conceituação; 

V. O Cirurgião-dentista não tem o direito de 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; 
 

Marque a opção que apresenta a(s) afirmativa(s) 

CORRETA(S): 

a) I. 

b) IV – V. 

c) I – II – III. 

d) I – II – III – IV. 

e) II - IV – V. 
 

46. Com relação as medidas de biossegurança, 

assinale a afirmativa CORRETA: 

a) As imunizações, reduzem o risco de infecção, 

sendo, portanto, um importante mecanismo de 

proteção à saúde do profissional, não tendo relação 

nenhuma com a saúde de seus pacientes e 

familiares. 

b) A higienização das mãos é considerada a ação 

isolada mais importante para a prevenção e o 

controle das infecções em serviços de saúde. 

c) O Equipamento de Proteção Individual (EPI), é todo 

dispositivo ou produto de uso individual utilizado 

pelo trabalhador, devendo ser utilizado quando o 

profissional julgar necessário ou quando o paciente 

relata ser portador de alguma doença 

infectocontagiosa. 

d) A desinfecção é um processo físico ou químico que 

elimina todos os microorganismos patogênicos de 

objetos inanimados e superfícies, inclusive esporos 

bacterianos. 

e) O uso das luvas de procedimento não dispensa a 

lavagem das mãos, além disso, após o atendimento 

do paciente, as luvas de procedimento podem ser 

lavadas e reutilizadas. 
 

47. Analise as afirmativas a seguir e marque a 

opção CORRETA: 

a) Para um trabalho ergonomicamente correto, o 

cirurgião-dentista deve trabalhar com as costas 

relativamente retas e apoiadas no encosto do 

mocho e os pés devem permanecer inclinados em 

relação ao solo, distribuindo o peso de forma 

uniforme. 

b) Um ambiente de trabalho ergonomicamente 

planejado, com equipamentos ergonômicos e 

racionalmente distribuídos, proporciona uma 

diminuição da produtividade, melhora na qualidade 

do serviço prestado e aumento da fadiga na equipe 

de trabalho.  

c) O processo de esterilização por calor úmido na 

forma de vapor saturado sob pressão é feita em 

estufas, enquanto que a esterilização em calor seco 

é feita em autoclaves. 

d) A morte das células microbianas por ação do calor 

úmido resulta da desnaturação das proteínas e da 

desestabilização da membrana citoplasmática. 

e) São classificados como instrumentos semicríticos 

aqueles que não tocam no sangue nem na saliva do 

paciente, mas podem ser contaminados 

indiretamente por eles, por contato com as mãos do 

operador ou com outros instrumentos 

contaminados. 
 

48. Em relação ao uso do selante marque a opção 

CORRETA: 

a) Os selantes são materiais resinosos ou ionomericos 

que podem ser aplicados à superfície oclusal do 

dente, cobrindo fossulas e fissuras susceptíveis a 

cárie. 

b) Os selantes são também indicados para lesões de 

cárie que já avançaram para a dentina nas 

superfícies oclusais de molares decíduos. 

c) Não há necessidade de avaliação dos contatos 

oclusais após a aplicação dos selantes. 

d) O selamento de cárie rampante está associado com 

um aumento na contagem de bactérias viáveis e 

uma parada no processo de cárie. 

e) A maior indicação dos selantes são para casos de 

cárie interproximal. 
 

49. O fator determinante para o desenvolvimento da 

cárie dental é: 

a) O dente. 

b) O uso de fluoretos. 

c) Uma dieta criogênica. 

d) O uso de dentifrícios. 

e) A placa bacteriana. 
 

50. Pequenas esferas de esmalte aderidas na raiz 

dos dentes são denominadas: 

a) Pérolas de esmalte. 

b) Dens in dente. 

c) Tuberculo de Carabelli. 

d) Mesiodens. 

e) Tuberculo de Bolk. 
 

51. Paciente, sexo feminino, 25 anos de idade 

apresenta uma lesão na borda lateral da língua, 

presente a cerca de um ano e sem alterações 

perceptíveis de tamanho. O exame clínico 

mostra uma lesão pedunculada, de coloração 

rósea, com cerca de 0,5 cm de diâmetro. A lesão 
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é firme, rugosa e indolor a palpação, tendo sua 

porção exofitica maior que a base, que se 

apresenta estreita. Esse quadro é compatível 

com o diagnóstico de: 

a) Condiloma Acuminado. 

b) Epulide Granulomatosa. 

c) Papiloma. 

d) Mucocele. 

e) Hiperplasia Epitelial Focal. 

 

52. Entre as principais causas associadas para o 

desenvolvimento do Câncer Bucal estão: 

a) Exposição à radiação, alergia e língua geográfica. 

b) Alcoolismo, tabagismo e irritação mecânica crônica. 

c) Alcoolismo, sudorese intensa e tabagismo. 

d) Tabagismo, fatores ocupacionais e torus 

mandibular. 

e) Língua geográfica, torus mandibular e alcoolismo. 
 

 

53. Com relação ao tratamento das infecções 

odontogênicas, a situação que dispensa o uso 

de antibiótico é:  

a) Comprometimento das defesas do hospedeiro. 

b) Infecção aguda. 

c) Osteomielite. 

d) Abcesso crônico bem localizado.  

e) Pericoronarite grave. 
 

 

54. Entre as principais doenças virais de 

transmissão ocupacional na odontologia, 

podem-se citar: 

a) Sarampo, afta e varíola. 

b) Hepatite B, rubéola e mucocele. 

c) AIDS, varíola e rubéola. 

d) Herpes simples, AIDS e hepatite B. 

e) Queilite angular, sarampo e rubéola. 
 

 

55. Para o bloqueio do nervo Alveolar Superior 

Posterior, temos pontos de referência para a 

correta utilização da técnica anestésica. Marque 

a opção que NÃO contém um ponto de 

referência: 

a) Tuberosidade da maxila.  

b) Prega mucovestibular. 

c) Incisura infra-orbitaria. 

d) Mucosa acima do segundo molar superior. 

e) Processo zigomatico da maxila. 
 

 

56. O uso de solução anestésica que contém 

prilocaina deve ser evitado em pacientes que 

relatam: 

a) Ansiedade. 

b) Hipotireoidismo. 

c) Ânsia de vomito. 

d) Diabetes Melittus. 

e) Metemoglobinemia congênita. 
 

57. Entre as radiografias intra-bucais a técnica 

radiográfica do paralelismo apresenta como 

vantagem: 

a) O conforto para os pacientes, pois emprega 

posicionadores. 

b) O maior grau de ampliação da imagem radiográfica. 

c) Permite a movimentação do paciente devido ao 

tempo de exposição. 

d) A realização de exames padronizados, com a 

possibilidade de se obter radiografias semelhantes 

em épocas diferentes. 

e) A necessidade do posicionamento correto da 

cabeça do paciente.  

 

58. Em uma Prótese Parcial Removível (PPR), a 

função da confecção de nichos nos dentes de 

suporte é: 

a) Impedir a oclusão correta. 

b) Impedir movimentos de rotação. 

c) Impedir movimentos de translação. 

d) Provocar traumatismos durante a instalação. 

e) Transmitir forcas oclusais ao longo do eixo do 

dente. 
 

59. O trauma dentário em crianças apresenta 

grande prevalência. Sobre esse tema analise as 

afirmativas a seguir: 

I. Dentes decíduos avulcionados devem ser 

imediatamente reposicionados para evitar presença 

futura de tumores. 

II. A avulsão de dentes com ápice aberto, deve ser 

tratada com imobilização por um período de 3 a 4 

semanas. 

III. A contenção deve ser a mais rígida possível, para 

evitar reabsorção radicular. 

IV. Os dentes decíduos que sofreram intrusão 

traumática devem ser removidos cirurgicamente 

sempre que houver evidência de contato com o 

germe do dente permanente. 

V. O tratamento endodôntico em dentes avulsionados 

deve ser sempre realizado imediatamente antes do 

seu reposicionamento e contenção. 
 

Marque a opção que apresenta a afirmativa 

CORRETA: 

a) I - II. 

b) II – IV. 

c) II – III – IV. 

d) II – IV – V. 

e) I – II – III – V. 
 

60. Assinale a opção que NÃO corresponde a uma 

indicação para o uso do CIV em odontologia: 

a) Material para selamento de fossulas e fissuras. 

b) Restaurações classe II tipo slot horizontal. 

c) Cimentação de bandas e colagem de acessórios 

ortodônticos. 

d) Restaurações classe IV. 

e) Restaurações classe V em caso de erosão, abrasão 

e abfracao.   




