
   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

PROCESSO SELETIVO 

01/2013 

 

DENTISTA 
(ANALISTA DE GESTÃO) 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 

 

 

INSTRUÇÕES 

  

 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova de seu Cargo. 

 

 O candidato deve assinalar na Folha de Respostas somente uma alternativa para 

cada questão. 

 

 A prova terá duração de 2 horas. 

 

 Tempo mínimo de permanência na sala: 1 hora. 

 

 Deixar sobre a carteira apenas RG, Protocolo de Inscrição, Caneta, Lápis e Borracha. 

 

 É vedada qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova. 

 

 Desligar o telefone Celular e outros aparelhos. 

 

 O candidato poderá levar consigo este Caderno de Questões restando 30 minutos 

do término da prova. 

 

 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. 

 

 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

 Aguarde autorização para iniciar a prova. 

 

REALIZAÇÃO 

 

 

BOA PROVA ! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

ATUALIDADES 

1. A bióloga e ativista brasileira Ana Paula Maciel foi 

detida por participar de um protesto, organizado pelo 

Greenpeace, em mares russos. Além dela, outros 29 

ativistas foram presos, acusados pelo governo de 

praticarem os crimes de vandalismo e pirataria. Qual o 

motivo do protesto realizado pelos ativistas do Greenpeace 

na Rússia? 

FONTE: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/139951-ativista-

brasileira-deixa-prisao-na-russia.shtml 

(A) O desmatamento desenfreado das florestas coníferas 

do vale do Oussouri. 

(B) A poluição do Mar Cáspio pela indústria agrícola. 

(C) A extração abundante de ferro, carvão e gás natural do 

solo siberiano. 

(D) A exploração de petróleo no Ártico. 

 

2. Quem recebeu homenagens pelo seu bicentenário 

de morte, como um dos maiores artistas brasileiros? Mestre 

da arte barroca, ele espalhou sua arte pelas cidades 

mineiras, fazendo das esculturas “os passos da Paixão de 

Cristo” e “os doze profetas”, suas obras-primas. Qual é 

este artista mineiro? 

FONTE: http://vejabh.abril.com.br/musica-e-noite/shows/coral-cidade-

profetas-comemora-bicentenario-morte-*-758991.shtml 

(A) Oscar Niemeyer. 

(B) Hélio Oiticica. 

(C) Aleijadinho. 

(D) Vinicius de Moraes. 

 

3. Uma polêmica sobre a publicação de biografias 

veio a público nos últimos meses, após a Associação 

Nacional dos Editores de Livros, a ANEL, entrar no STF com 

uma ação direta de inconstitucionalidade. A ANEL 

reivindica o direito à publicação sem autorização do 

biografado. Entretanto, contrários a essa posição, alguns 

artistas se organizaram na associação Procure Saber, a fim 

de garantir a necessidade da autorização prévia. Quais 

direitos estão confrontados nessa polêmica? 

FONTE: http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/10/entenda-polemica-

sobre-proibicao-de-biografias-nao-autorizadas.html 

(A) Cidadania e livre iniciativa. 

(B) Liberdade de expressão e inviolabilidade da vida 

privada. 

(C) Crença religiosa e convicção filosófica ou política. 

(D) Bens fungíveis e bens reciprocamente considerados. 

 

4. O julgamento da Ação Penal 470 esboçou ares de 

encerramento do imbróglio que envolveu o caso do 

“mensalão”. Passados oito anos da denúncia do esquema 

criminoso, feita pelo ex-deputado Roberto Jefferson, o STF 

julgou e condenou 25 réus, alguns dos quais já cumprem 

pena. Qual denúncia desencadeou o processo de 

investigação do “mensalão”? 

FONTE: http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,cronologia-do-

mensalao,9271,0.htm 

(A) Autorização indevida de empréstimos financeiros e 

abertura de linhas de crédito no BNDES.  

(B) Corrupção política, segundo a qual o Partido dos 

Trabalhadores comprava votos parlamentares a fim de 

conseguir aprovação de projetos no Congresso. 

(C) Fraude eleitoral no pleito presidencial, envolvendo a 

participação de ministros e parlamentares. 

(D) Corrupção financeira, mediante descaminho e 

sonegação tributária obtida por lobby político na 

Receita Federal. 

 

5. A Síria encontra-se destruída pela guerra civil que 

devasta seu território há mais de dois anos. Embora 

mergulhado em um cenário triste e com perdas irreparáveis, 

o país, contudo, vislumbra uma tênue esperança de dias 

melhores, pois, impulsionados por esforços internacionais, 

governo e oposição confirmaram presença na reunião de 

negociação “Conferência Genebra 2”. Quais os promotores 

da conferência? 

FONTE: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-11-25/*-marca-

conferencia-sobre-crise-siria-para-22-de-janeiro 

(A) ONU, Liga Árabe, EUA e Rússia. 

(B) ONU e Coalizão Nacional Síria. 

(C) UNESCO, Frente de Libertação da Síria e Mujahidin. 

(D) ONU, França, Irã e Hezbollah. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia com atenção o trecho abaixo da música “Xanéu 5”, da 

banda Teatro Mágico e, depois, faça o que se pede nas 

questões de 6 a 9: 

 

A minha tv não se conteve 

Atrevida, passou a ter vida 

Olhando pra mim. 

Assistindo a todos os meus segredos, minhas parcerias, 

dúvidas, medos, 

Minha tv não obedece. 

Não quer mais passar novela, sonha um dia em ser janela e 

não quer mais ficar no ar. 
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Não quer papo com a antena, nem saber se vale a pena ver 

de novo tudo que já vi. 

(...) 

Num passado remoto, perdi meu controle... 

 

6. A música acima faz alusões constantes ao 

universo da televisão. Tais alusões são facilmente visíveis 

no uso de palavras recorrentemente usadas quando se fala 

em televisão, por exemplo: 

(A) O verbo assistir e o adjetivo antena. 

(B) O verbo assistir e o substantivo controle. 

(C) O substantivo assistir e o adjetivo antena. 

(D) O adjetivo remoto e o substantivo assistir. 

 

7. O verbo assistir, quando nos referimos ao ato de 

ver televisão, é transitivo indireto. Essa afirmação se 

comprova: 

(A) Pelo uso do verbo no gerúndio “assistindo”. 

(B) Pelo uso do plural em “assistindo a todos”. 

(C) Pelo uso da preposição em “assistindo a todos”. 

(D) A afirmação não pode ser comprovada na música. 

 

8. Como visto, o verbo assistir é transitivo indireto 

quando significa “ver”. No entanto, há uma outra 

significação do verbo em que ele se torna transitivo direto. 

Assinale a alternativa que apresenta o verbo corretamente 

usado como transitivo direto. 

(A) Eu assisti o filme na sessão das 22h. 

(B) Eu prefiro assistir uma pessoa necessitada do que 

gastar meu dinheiro com futilidades. 

(C) João assistiu ao banho de Maria, que estava com o pé 

quebrado. 

(D) Cansei de assistir os mesmo programas de tv. 

 

9. Sobre a colocação pronominal na música, é correto 

o que se afirma em: 

(A) O “mim” utilizado em “Olhando pra mim” está 

inadequado, uma vez que a preposição exige um 

pronome do caso oblíquo átono. 

(B) O “se”, utilizado na primeira estrofe, está incorreto, 

pois advérbios (como a palavra não) são atrativos para 

o pronome. 

(C) O “mim” utilizado em “Olhando pra mim” está 

adequado, uma vez que a preposição exige um 

pronome do caso oblíquo tônico. 

(D) O “se”, utilizado na primeira estrofe, está correto, pois 

deveria ter sido usado um pronome de segunda 

pessoa do singular, como “te”. 

 

Para as questões de 10 a 12, leia com atenção o trecho 

abaixo, retirado de um poema de Manoel de Barros: 

 

A voz de meu avô arfa. Estava com um livro debaixo dos 

olhos. Vô! o livro está de cabeça pra baixo. Estou deslendo. 

Extraído de: http://www.releituras.com/manoeldebarros_diario.asp 

 

10. Um dos aspectos mais interessantes do poema é a 

palavra criada pelo poeta, isto é, a palavra “deslendo”. Esse 

recurso de criação é conhecido como: 

(A) Neologismo. 

(B) Estrangeirismo. 

(C) Preciocismo. 

(D) Citação. 

 

11. Para formar uma palavra, diversos tipos de 

composição e derivação são possíveis. Em “deslendo”, 

vemos ser utilizada: 

(A) Derivação Prexifal. 

(B) Derivação Sufixal. 

(C) Composição por Justaposição. 

(D) Derivação Parassintética. 

 

12. O prefixo “des”, normalmente marca negação. 

Desler, portanto, seria “não ler”, ou “ler ao contrário”. Há 

um prefixo de negação em todas as palavras abaixo, exceto 

em: 

(A) Descontruir. 

(B) Destituição. 

(C) Desrespeito. 

(D) Destino. 

 

13. Na oração “Todas as questões da prova foram 

anuladas”, recorrente em exames e provas de concurso, 

evita-se culpar alguém. Pensando nisso e em como a 

gramática influencia fortemente no sentido de uma oração, 

assinale a alternativa correta. 

(A) A oração está na voz ativa, com sujeito oculto, para 

que não se identifique quem anulou as questões. 

(B) A oração está na voz passiva sintética, para que seja 

impossível identificar quem anulou as questões. 

(C) A oração está a voz ativa e tem sujeito indeterminado, 

o que permite que fique impossível identificar quem 

anulou as questões.  

(D) A oração está na voz passiva analítica, com o agente 

da passiva ocultado, para que não seja possível 

identificar quem anulou as questões. 

 

http://www.releituras.com/manoeldebarros_diario.asp
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Para as questões de 14 e 15, leia com atenção a tirinha 

abaixo, de André Dahmer: 

 

Extraído de: http://www.malvados.com.br/ 

 

14. Sobre a tirinha, veja as afirmações abaixo. 

 

I - O humor reside na quebra da expectativa do 

leitor, que ao ler “meio caminho andado rumo 

à felicidade” crê que a personagem já tem 

amigos para combater a depressão, o que é 

negado no terceiro quadrinho. 

II - É possível pressupor que a felicidade, dentro 

desse contexto, prefigura como o contrário de 

depressão. 

III - A depressão não é negativada no quadrinho, 

o que é fica explícito no terceiro quadrinho, 

onde a personagem se vangloria de ter 

depressão. 

 

É correto o que se afirma, apenas em: 

(A) I. 

(B) I e II. 

(C) I, II e III. 

(D) I e III. 

 

15. Para que a crase e o sentido se mantenham em 

“rumo à felicidade”, poderíamos substituir por: 

(A) Com destino à alegria. 

(B) Rumo à contentamento. 

(C) Rumo à ser feliz. 

(D) Com destino à frustração. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16. Entre as opções abaixo, assinale o tipo mais 

comum de cisto de origem não-odontogênica que acomete 

os ossos gnáticos: 

(A) Cisto Nasolabial. 

(B) Cisto Periapical. 

(C) Cisto Dentígero. 

(D) Cisto do Ducto Nasopalatino. 

 

17. Durante a anamnese, um paciente de 28 anos relata 

ter sofrido trauma intenso no dente 21, há dois meses. Ao 

exame clínico intra-bucal, o dente em questão apresentou 

como principais características uma mobilidade horizontal 

grau dois e resposta negativa a todos os testes de 

vitalidade. Diante desse quadro, o diagnóstico provável é: 

(A) Necrose pulpar. 

(B) Pulpite crônica. 

(C) Hiperemia pulpar. 

(D) Pulpite aguda. 

 

18. A falta de sucesso num plano de tratamento 

odontológico com implantes ósseo-integrados pode ocorrer 

como uma consequência de um processo de Peri-

implantite, que pode ser caracterizado por:  

(A) Uma inflamação restrita à mucosa superficial ao redor 

do implante dentário.  

(B) Um desgaste da superfície do implante devido ao 

processo inflamatório. 

(C) Um recobrimento do implante ósseo-integrado pela 

gengiva inflamada. 

(D) Uma perda dos tecidos de suporte ao redor do 

implante dentário através de um processo inflamatório 

destrutivo. 

 

19. No ano de 1999, a Academia Americana de 

Periodontia – AAP, através do Workshop for a Classification 

of Periodontal Diseases and Conditions, revisou a 

classificação das doenças periodontais e chegou ao 

consenso de que as periodontites se dividem em três 

grandes grupos (Armitage GC. Development of a 

Classification System for Periodontal Diseases and 

Conditions. Annals of Periodontology. December 1999, 4(1): 

1-6). Assinale abaixo quais são esses três grupos: 

(A) Periodontite agressiva, Periodontite como 

manifestação de doenças sistêmicas e Periodontite 

crônica. 
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(B) Periodontite crônica, Periodontite ulcerativa necrosante 

aguda e Periodontite como manifestação de doenças 

sistêmicas. 

(C) Periodontite como manifestação de doenças 

sistêmicas, Periodontite juvenil localizada e 

Periodontite crônica. 

(D) Periodontite crônica, Peri-implantites e Periodontite 

agressiva. 

 

20. As hiperplasias gengivais possuem diferentes 

fatores etiológicos. Assinale abaixo qual não está 

relacionado com a etiologia de um aumento gengival 

hiperplásico: 

(A) Herança genética. 

(B) Ciclosporina. 

(C) Fenitoína. 

(D) Anti-inflamatórios não esteroides. 

 

21. Uma paciente com 18 anos de idade apresentou-se 

à consulta odontológica com um dente canino superior 

direito permanente não erupcionado. Ao exame 

radiográfico, foi observada ao redor desse dente uma lesão 

radiolúcida unilocular com margens bem definidas, 

contendo algumas áreas radiopacas no seu interior. A lesão 

era assintomática e envolvia completamente a coroa do 

canino superior direito não erupcionado, estando aderida 

ao seu terço médio radicular. Assinale abaixo a hipótese 

diagnóstica mais provável: 

(A) Cisto do Ducto Nasopalatino. 

(B) Tumor Odontogênico Adenomatoide. 

(C) Cisto Ósseo Aneurismático. 

(D) Cisto Periodontal Lateral. 

 

22. Nos pacientes com comprometimento 

cardiovascular que fazem uso de marca-passo, é contra-

indicado o seguinte procedimento odontológico: 

(A) Capeamento pulpar direto com Hidróxido de Cálcio. 

(B) Cirurgias bucais menores. 

(C) Remoção de tártaro com aparelho ultrassom. 

(D) Emprego de sedação complementar. 

 

23. Criado pela Constituição de 1988 e regulamentado 

pelas Leis nº 8080/90 e nº 8142/90, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) é formado por um conjunto de ações e 

serviços de saúde prestados por órgãos e instituições 

públicas. No SUS, o cuidado com a saúde está organizado 

em Níveis de Atenção, buscando uma melhor programação 

e planejamento das ações e serviços. Podemos considerar 

como Nível de Atenção Básica ou Primária do SUS: 

(A) Condições adequadas de conforto no trabalho e no 

lazer. 

(B) Tecnologia em dispositivos de saúde ao alcance de 

todos. 

(C) Ações de promoção de saúde e prevenção e práticas 

curativas indispensáveis. 

(D) Solução dos problemas de saúde mais prevalentes 

pela equipe de saúde do local. 

 

24. O Técnico em Higiene Dental (THD) compõe a 

equipe de saúde bucal e realiza atividades necessárias a 

prestação de cuidados no âmbito da promoção, prevenção 

e recuperação da saúde bucal. No entanto, é vedado ao 

THD:      

(A) Fazer propaganda dos seus serviços e realizar 

raspagem subgengival.  

(B) Remover suturas e executar raspagem supragengival. 

(C) Realizar profilaxias e exames radiográficos. 

(D) Executar exames radiográficos e inserir amálgama em 

cavidades classe I. 

 

25. Entre os materiais restauradores abaixo 

relacionados, o que possui melhor indicação para 

cavidades onde haverá interação com o periodonto de 

proteção, pois proporciona superfícies mais lisas e fáceis 

de polir  é o (a):  

(A) Ionômero de vidro. 

(B) Óxido de zinco e eugenol. 

(C) Resina composta com micropartículas. 

(D) Amálgama. 

 

26. No processo de elaboração do diagnóstico da 

Síndrome de McCune-Albrigth, a alteração radiográfica que 

pode ser detectada pelo Cirurgião-Dentista é o (a):  

(A) Displasia Fibrosa Poliostótica. 

(B) Tumor Odontogênico Ceratocístico. 

(C) Osteossarcoma. 

(D) Displasia Cemento-Óssea Focal. 

  

27. Assinale a característica principal da periodontite 

crônica: 

(A) Degeneração papilar interproximal. 

(B) Reabsorção do osso alveolar. 

(C) Sangramento gengival. 

(D) Halitose. 

 

28. A inserção do freio labial próximo às papilas 

interdentais na superfície vestibular, entre os incisivos 
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centrais inferiores, pode causar diversas alterações 

clínicas, exceto: 

(A) Retrações gengivais. 

(B) Hipersensibilidade dentinária. 

(C) Leucoplasias. 

(D) Inflamações gengivais devido à dificuldade de 

higienização. 

 

29. Assinale abaixo o motivo pelo qual a técnica de 

anestesia local infiltrativa é contra-indicada nas regiões 

anatômicas infectadas ou inflamadas.  

(A) Porque o paciente pode sentir ansiedade e taquicardia. 

(B) Porque a agulha apresenta grande dificuldade em 

atravessar os tecidos inflamados. 

(C) Porque a ação anestésica é dificultada pela inflamação 

e a agulha pode disseminar material infectado durante 

seu trajeto. 

(D) Porque a absorção do anestésico é dificultada pelo 

tecido ósseo, que torna-se mais compacto nas regiões 

anatômicas inflamadas. 

 

30. Para o diagnóstico de uma pulpite reversível, 

assinale a opção que indica o sinal clínico correto ao 

diagnóstico: 

(A) O dente não responde aos testes térmicos pelo calor.  

(B) O dente responde com dor exacerbada e que passa 

rápido após a remoção de um estímulo frio. 

(C) O dente não responde aos testes térmicos pelo frio. 

(D) O dente responde positivamente aos testes de 

palpação e percussão vertical, mas a dor é intensa e 

demora para passar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




