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Cargo: Dentista do PSF 
 
Língua Portuguesa 
 

Leia o fragmento da crônica abaixo e responda às questões 
01 e 02. 

 
DE QUEM SÃO OS MENINOS DE RUA? 

           
       Eu, na rua, com pressa, e o menino segurou no meu 
braço, falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo 
que não tinha certa de que estava pedindo dinheiro. Não 
estava. Queria saber a hora 
       Talvez não fosse um Menino De Família, mas também 
não era um Menino De Rua. É assim que a gente divide. 
Menino De Família é aquele bem-vestido com tênis da moda e 
camiseta de marca, que usa relógio e a mãe dá outro se o 
dele for roubado por um Menino De Rua. Menino De Rua é 
aquele que quando a gente passa perto segura a bolsa com 
força porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. 
Ouvindo essas expressões tem-se a impressão de que as 
coisas se passam muito naturalmente, uns nascendo De 
Família, outros nascendo De Rua. Como se a rua, e não uma 
família, não um pai e uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe 
os tivesse gerado, sendo eles filhos diretos dos 
paralelepípedos e das calçadas, diferentes, portanto, das 
outras crianças, e excluídos das preocupações que temos 
com elas.  
         É por isso, talvez, que, se vemos uma criança bem-
vestida chorando sozinha numa shopping Center ou num 
supermercado, logo nos acercamos protetores, perguntando 
se está perdida, ou precisando de alguma coisa. Mas se 
vemos uma criança maltrapilha chorando num sinal com uma 
caixa de chicletes na mão, engrenamos a primeira no carro e 
nos afastamos pensando vagamente no seu abandono [...] 
 

Ref.: COLASANTI, Marina. Eu sei, mas não devia.  
Rio de Janeiro: Rocco, 1996. 

           Crônica publicada na revista Manchete em 1986. 
 
01. Identifique a alternativa correta quanto a reação da 
narradora quando foi abordada por um menino na rua: 
I- Indiferença. 
II- Medo. 
III- Discriminação.  
a) Apenas III está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas I está correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
02. “Como se a rua, e não uma família, não um pai e uma 
mãe, ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado...” 
Aponte a alternativa correta quanto ao sentido que a 
conjunção “e” apresenta: 
I-Expressa oposição, uma ideia contrária em relação à oração 
anterior, equivalente a, mas. 
II- Expressa adição, ou seja, soma de ideias. 
III- Expressa alternância. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
03. Identifique a alternativa correta quanto o por que da 
conjunção “ou” exprimir alternância ou exclusão: 
a) Essa conjunção introduz a alternativa de que uma mãe não 

poderia jamais ter gerado o menino de rua. 
b) Essa conjunção introduz a alternativa de que uma mãe 

apenas poderia ter gerado o menino de rua, excluindo um 
pai e uma mãe e também uma família. 

c) Essa conjunção introduz a família presente na vida do 
menino de rua. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 

04. Identifique a alternativa correta quanto a Oração 
Subordinada Substantiva Completiva Nominal: 
a) Bruna esperou que o marido voltasse.  
b) “O certo é que a pacata fisionomia da cidadezinha ganhou 

animação.” (Carlos Povina Cavalcânti). 
c) “Deixei-me estar em casa, desde a tarde, na esperança de 

que me chamasse.” (A. Olavo Pereira). 
d) Nenhumas das alternativas estão corretas 
 
05. Assinale a alternativa correta quanto a Oração 
Subordinada Adverbial Temporal: 
I- Minha mãe ficava acordada até que eu voltasse. 
II- “A situação de Mendonça, ao passo que se tornara mais 
clara, estava mais difícil que antes.” (M. de Assis). 
III- “Quando sentiu que ia chegando, cruzou os braços no 
peito, não fosse o coração saltar-lhe.” (J. Geraldo Vieira). 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
06. Identifique a alternativa correta quanto a Concordância 
Verbal: 
a) “Zito envelhecia a olhos vistos.” (Autran Dourado). 
b) Não faltarão pessoas que nos queiram ajudar. 
c) O vale e a montanha são frescos. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
07. Aponte a alternativa correta quanto a Regência Nominal: 
a) “Não há mais que uma só verdadeira justiça, que em Deus 

reside, e de Deus emana.” (Antônio de Castilho). 
b) Não procedem as acusações que lhes fazem. 
c) Eu estava ansioso para rever a cidade do Rio de Janeiro. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
08. Assinale a alternativa correta quanto ao sinal de 
pontuação “Reticências”: 
I- Para indicar suspensão ou interrupção do pensamento, ou 
ainda, corte da frase de um personagem pelo interlocutor, nos 
diálogos. 
II- Para sugerir movimento ou a continuação de um fato. 
III- Para sinalar supressão da palavra(s) numa frase transcrita. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
09. Identifique a alternativa correta quanto a “Vírgula”: 
a) Para separar palavras, ou orações justapostas assindéticas. 
b) Para indicar a elipse de um termo. 
c) Para separar vocativos. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
10. Assinale a alternativa correta quanto a Crase: 
I- “Tudo cheirava à velhice.” (Viriato Correia). 
II- Casarão do império cede lugar à edifício. 
III- Devemos aliar a teoria à prática. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas III está correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
11. Identifique a alternativa correta quanto à pontuação: 
a) “Mas padre Anselmo era assim mesmo: amigo dos pobres.” 

(João Clímaco Bezerra). 
b) “Mas padre Anselmo era assim mesmo, amigo dos pobres.” 

(João Clímaco Bezerra). 
c) “Mas padre, Anselmo era assim mesmo, amigo dos pobres.” 

(João Clímaco Bezerra). 
d) Nenhuma das alternativas está correta.  
 
12. Aponte a alternativa correta quanto a Derivação por 
Derivação Parassintética: 
a) Supersônico. 
b) Empapelar. 
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c) Refresco. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
13. Assinale a alternativa correta quanto a Regência Verbal: 
a) “Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à 

nova instituição.” (Machado de Assis). 
b) Brasileiro fica ansioso para ver a Xuxa. 
c) “Procura agradá-lo de toda forma.” (Ciro dos Anjos). 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
14. Identifique a alternativa correta quanto a Oração 
Subordinada Adjetiva: 
a) “Era esta a verdade que ninguém contestou.” (C. Castelo 

Branco). 
b) Quando amanhece, sopram ventos frescos. 
c) É necessário que você compareça ao local combinado. 
d) Nenhuma das alternativas está correta.  
 
15. Aponte a alternativa correta quanto a Concordância 
Nominal: 
a) Uma ânsia, uma aflição, uma angústia repentina começou a 

me apertar a alma. 
b) “... esperavam-nos alguns tios e tias maternos, com os 

quais fomos viver”. (Humberto de Campos). 
c) “Aí estavam o rio e as suas lavadeiras.” (C. Povina 

Cavalcânti). 
d) Nenhuma das alternativas está correta.  
 
16. Assinale a alternativa correta quanto ao Pronome Relativo 
Variável: 
a) Posso saber o motivo por que desistiu do concurso? 
b) Sejamos gratos a Deus, a quem tudo devemos. 
c) “Tirei um colete velho, em cujo bolso trazia cinco moedas 

de ouro.” (Machado de Assis). 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. De acordo com o Código de Ética: Constitui direito 
fundamental das categorias técnicas e auxiliares recusarem-
se a executar atividades que não sejam de sua competência 
técnica, ética e legal, ainda que sob supervisão do cirurgião 
dentista. 
Estamos falando do artigo: 
a) 5º 
b) 6º 
c) 7º 
d) 8º 
 
18. De acordo com o Código de Ética: A fim de garantir a fiel 
aplicação deste Código, o cirurgião dentista, os profissionais 
técnicos e auxiliares, e as pessoas jurídicas, que exerçam 
atividades no âmbito da Odontologia, devem cumprir e fazer 
cumprir os preceitos éticos e legais da profissão, e com 
discrição e fundamento, comunicar ao Conselho Regional, 
fatos de que tenham conhecimento e caracterizem possível 
infringência do presente Código e das normas que regulam o 
exercício da Odontologia. 
Estamos falando do artigo: 
a) 7º 
b) 8º 
c) 9º 
d) 10º 
 
19. Código de Ética: Art. 11°. Constitui infração ética: 
I- Deixar de atender paciente que procure cuidados 
profissionais em caso de urgência, quando não haja outro 
cirurgião-dentista em condições de  fazê-lo. 
II - Desrespeitar ou permitir que seja desrespeitado o paciente. 
III- Delegar a profissionais técnicos ou auxiliares atos ou 
atribuições exclusivas da profissão de cirurgião-dentista. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 

20. Código de ética - Art. 19º. Na fixação dos honorários 
profissionais, serão considerados: 
I- Complexidade do caso. 
II- O tempo utilizado no atendimento. 
III- Circunstância em que tenha sido prestado o tratamento. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
21. O artigo 30 do Código de Ética, diz que: 
a) Aplicam-se as disposições deste Código de Ética e as 

normas dos Conselhos de Odontologia a todos àqueles 
que exerçam a Odontologia, ainda que de forma indireta, 
sejam pessoas físicas ou jurídicas, tais como: clínicas, 
policlínicas, cooperativas, planos de assistência à saúde, 
convênios de qualquer forma, credenciamento, 
administradoras,  intermediadoras, seguradoras de saúde, 
ou quaisquer outras entidades.  

b) Os profissionais inscritos prestadores de serviço 
responderão, nos limites de sua atribuição, solidariamente, 
pela infração ética praticada, ainda que não desenvolva a 
função de sócio ou responsável técnico pela entidade. 

c) Compete ao cirurgião-dentista internar e assistir paciente 
em hospitais públicos e privados, com ou sem caráter 
filantrópico, respeitadas as normas técnico-administrativas 
das instituições. 

d) As atividades odontológicas exercidas em hospital 
obedecerão às normatizações pertinentes. 

 
22. Código de ética- Art. 35°. Constitui infração ética: 
I- Participar direta ou indiretamente da comercialização de 
órgãos e tecidos humanos. 
II- Aproveitar-se do aluno para obter vantagem física, 
emocional ou financeira. 
III- Utilizar-se de formulário de instituições de ensino para 
atestar ou prescrever fatos verificados em consultórios 
particulares. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
23. O profissional inscrito poderá utilizar-se de meios de  
comunicação para conceder entrevistas ou palestras públicas 
sobre assuntos  odontológicos de sua atribuição, com 
finalidade de esclarecimento e educação no  interesse da 
coletividade, sem que haja autopromoção ou sensacionalismo,  
preservando sempre o decoro da profissão, sendo vedado 
anunciar neste ato o  seu endereço profissional, endereço 
eletrônico e telefone. 
Estamos falando do artigo: 
a) 45° 
b) 46° 
c) 47° 
d) 48° 
 
24. Código de ética - Art. 53°. Considera-se de manifesta 
gravidade, principalmente: 
I- ultrapassar o estrito limite da competência legal de sua 
profissão; 
II- praticar infração ao Código de Ética no exercício da função 
de dirigente de entidade de classe odontológica; 
III- ofertar serviços odontológicos de forma abusiva, enganosa, 
imoral ou ilegal. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
25. São recomendações de cirurgia ambulatorial: 
I- Aspectos a serem observados na consulta inicial e no pré-
operatório cirúrgico cuja descrição está detalhada nas 
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“Recomendações para atendimento de pacientes com 
necessidades especiais”. 
II- Sinais e sintomas de interesse na região de pescoço e 
cabeça;  
III- Aspectos a serem considerados no exame físico e exames 
complementares mais utilizados. 
IV- Condutas a serem tomadas em situações de complicações 
trans e pós-operatórias. 
V- Relação de instrumental necessário para o atendimento. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Todas as afirmativas. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Apenas III, IV e V. 
d) Apenas I, III e V. 
 
26. São aspectos a serem considerados no pré-operatório 
cirúrgico: 
I- Conduta operatória a necessidade cirúrgica. 
II- Revisão dos sistemas imunitários, reticulo endotelial, 
cascata de coagulação, condição hepática e renal, deficiência 
nutricional ou de metabolização, infecções prévias, 
avitaminoses, antibioticoterapia ou corticoterapia continuada. 
III- Manutenção dos sistemas funcionais do paciente. 
IV- Metabolização e interação dos medicamentos. 
V- Estabilização do processo de cicatrização e consolidação 
óssea. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas III, IV e V. 
c) Apenas I, III e V. 
d) Todas as afirmativas. 
 
27. Deve-se fazer um exame físico maxilo facial resumido 
antes do atendimento e verificar: 
I- Região da ATM. 
II- Nariz e região paranasal. 
III- Boca. 
IV- Ouvido. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas II, III e IV. 
c) Apenas I, III e IV. 
d)Todas as afirmativas. 
 
28. São sinais e sintomas de interesse da cabeça e pescoço: 
I- Constitucionais: Febre, suores, perda de peso, fadiga, mal-
estar, perda de apetite. 
II- Cabeça: Cefaleia, vertigem, desmaio, insônia.  
III- Olhos: Embaçamento, visão dupla, lacrimejamento em 
excesso, secura, dor. 
IV- Nariz e seios: Rinorréia, epistaxe, dificuldade de respirar 
pelo nariz, dor, alteração do olfato. 
V- ATM: Dor, barulho, limitação de movimento. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas III, IV e V. 
c) Apenas I, III e V. 
d) Todas as afirmativas. 
 
29. São passos para o tratamento cirúrgico ambulatorial: 
I- Identificação do paciente através do preenchimento do 
prontuário. 
II- Avaliação da condição sistêmica do paciente. 
III- Avaliação da competência e das condições de 
infraestrutura da unidade que o procedimento exige para ser 
executado. 
IV- Requisição de exames complementares. 
V- Avaliações de profissionais de outras especialidades (tanto 
médicas como odontológicas). 
VI- Avaliação da necessidade e oportunidade cirúrgica. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Todas as afirmativas. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Apenas III, IV e V. 
d) Apenas I, III e V. 
 

30. São consideradas Intervenções emergenciais 
odontológicas, exceto: 
a) Fratura dento-alveolar. 
b) Celulites e Angina de Ludwig. 
c) Hipotensão ortostática. 
d) Abscesso dento-alveolar. 
 
31. Analise a classificação do traumatismo dental: 
I- Comoção: Lesão periodontal sem mobilidade ou 
deslocamento clínico. 
II- Fraturas coronárias de esmalte, de esmalte e dentina e 
com envolvimento pulpar: Pode se apresentar em 
rizogênese incompleta com vitalidade pulpar ou mortificada e 
rizogênese completa. 
III- Fraturas radiculares horizontais, oblíquas e Verticais: 
Intrusão, extrusão e lateralidade. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas as afirmativas. 
 
32. São complicações mais comuns em trauma dento-
alveolares: 
I- Alteração da cor da coroa do dente. 
II- Necrose pulpar. 
III- Obliteração do conduto radicular.  
IV- Reabsorção radicular (externa e interna).  
V- Perda de sustentação óssea marginal. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas III, IV e V. 
c) Apenas I, III e V. 
d) Todas as afirmativas. 
 
33. São complicações em dentes decíduos:  
I- Hipoplasia do esmalte. 
II- Dilaceração da coroa.  
III- Duplicação radicular.  
IV- Angulação radicular vestibular.  
V- Dilaceração radicular frontal. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Todas afirmativas. 
b) Apenas I, II, III e IV. 
c) Apenas III, IV e V. 
d) Apenas I, II e III. 
 
34. Para uma lesão periodontal somada a fratura da parede do 
alvéolo o período de ferulização é de: 
a) De 01 a 02 semanas. 
b) De 03 a 04 semanas. 
c) De 04 a 05 semanas. 
d) De 05 a 06 semanas. 
 
35. No adulto que possui dentição completa são encontrados: 
a) 04 dentes pré-molares e 16 molares. 
b) 06 dentes pré-molares e 14 molares. 
c) 08 dentes pré-molares e 12 molares. 
d) 10 dentes pré-molares e 10 molares. 
 
36. A escova de dentes elétrica tinha design suíço, mas foi 
desenvolvida nos Estados Unidos, em __________, pela 
empresa Squibb. O nome da escova era Broxodent. 
Qual das alternativas melhor preenche a lacuna acima? 
a) 1950. 
b) 1961. 
c) 1968. 
d) 1973. 
 
37. Na década de ____, apareceu o fio dental com sabor: 
a) 50. 
b) 60. 
c) 70. 
d) 80. 
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38. Há cerca de _____ anos, no Egito, surgiu o creme dental: 
a) 02 mil. 
b) 03 mil. 
c) 04 mil. 
d) 05 mil. 
 
39. Analise as afirmativas: 
I- Sapinho: Geralmente acomete crianças, na maioria ainda 
no seu primeiro ano de vida, devidos geralmente a uma 
imaturidade do sistema imunológico, ou pacientes que sejam 
portadores de alguma imunodeficiência. 
II- Estomatite: Também conhecida como “Boqueira” acomete 
a comissura labial formando lesões vermelhas, fissuras que 
podem acabar sangrando e até se contaminar por outras 
bactérias. 
III- Queilite Angular: Geralmente após o uso de alguma 
medicação ou, mais comumente antibiótico de amplo 
espectro. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I.  
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) I, II e III. 
 
40. Analise as afirmativas sobre Ameloblastoma: 
I- O diagnóstico é feito por exame histológico, mas os achados 
clínicos e estudos por imagem, através de radiografias 
panorâmicas e tomografia computadorizada (TC), apresentam 
algumas características importantes para o estreitamento do 
diagnóstico diferencial. 
II- A abordagem terapêutica do ameloblastoma tem se 
mostrado nos últimos tempos um objeto controverso para 
criteriosa análise e discussão devido às altas taxas de 
recidivas e às complicações pós-operatórias. Logo, faz-se 
necessário ao profissional escolher qual o tipo de abordagem 
cirúrgica do ameloblastoma que ofereça aos pacientes melhor 
prognósticos. 
III- Ameloblastomas multiloculares apresentam taxas de 
recidiva maiores que os uniloculares. A idade do paciente é 
outro fator de importância na escolha da terapia.  
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) Todas as afirmativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







