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          ESTADO DO PIAUI  

            PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIA O 
          CONCURSO PU BLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

TURNO: MANHÃ 

 

 

DENTISTA PSB 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais. 

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 

boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa 

de fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 9438-4081 
 

E-mail: 

ima.uniao2015@outlook.com, 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


 

                                                                                                                                                          Página 2 de 6 
 

In
st

it
u

to
 M

a
ch

a
d

o
 d

e 
A

ss
is

 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE UNIÃO - PI 

CARGO: DENTISTA PSB 

LINGUA PORTUGUÊSA – QUESTÕES DE 01 A 10 
 

01) Considerando os tipos de morfemas quanto ao 

significado, analise os itens: 

 

I. Morfemas Lexicais são os portadores da 

significação básica do vocábulo. São chamados 

de lexemas. São eles os responsáveis pela 

significação externa, não gramatical. Essa 

significação está contida no radical do 

vocábulo. Assim, o lexema do vocábulo é o seu 

radical. 

II. Morfemas Gramaticais são responsáveis pelas 

funções gramaticais do vocábulo. Com exceção 

dos lexemas, os demais constituintes mórficos 

do vocábulo são morfemas gramaticais. 

III. Morfemas Derivacionais servem para formar 

novas palavras com o acréscimo de afixos. Os 

afixos são morfemas que se anexam antes, no 

meio ou depois do radical para alterar o seu 

sentido ou acrescentar-lhe uma ideia 

secundária. 

IV. Os morfemas flexionais correspondem às 

flexões de gênero e número nos nomes 

(desinências nominais) e as flexões de tempo e 

modo nos verbos (desinências verbais). 

 

Quantos itens estão corretos? 

(A) um 

(B) dois 

(C) três 

(D) quatro 

 

02) Considerando os aspectos gerais da linguagem, 

analise os itens: 

 

I. Linguagem designa também todo sistema de 

signos (palavras, sinais, sons, símbolos, 

imagens, gestos) utilizado socialmente para 

estabelecer comunicação, a qual pode ser 

apreendida por qualquer dos órgãos dos 

sentidos. 

II. Ser eminentemente social, o homem precisa, 

para (sobre)viver, comunicar-se com seus 

semelhantes. Para isso ele tem um dom de 

natureza inato: a faculdade de (re)criar e 

manipular sistemas de comunicação. Essa 

faculdade criativa é a linguagem. 

III. Nem toda comunicação se realiza por meio de 

um sistema de sinais convencionado. Nem 

sempre é preciso haver um código para que 

seja possível entender uma mensagem. 

 

 

 

IV. A utilização da língua sempre dependerá do 

contexto em que se insere. Tanto a língua 

falada quanto à escrita são utilizadas em 

diversos níveis: padrão, coloquial, regional, 

técnico. 

 

Quantos itens estão incorretos? 

(A) um 

(B) dois 

(C) três 

(D) quatro 

 

03) Assinale a alternativa em que o grupo de 

palavras possui o mesmo processo de 

formação: 

 

(A) reter, ilegal, subtenente, graciosa 

(B) saboroso, ponteira, grandalhão, desrespeito 

(C) fidalgo, vinagre, petróleo, girassol 

(D) desalmado, esfarelar, anoitecer, rejuvenescer 

 

04) Quanto à flexão do adjetivo, assinale a 

alternativa que possui a classificação correta 

da frase: “O avião era extraordinariamente 

veloz.”. 

 

(A) Comparativo de superioridade 

(B) Superlativo absoluto analítico 

(C) Superlativo absoluto sintético 

(D) Superlativo relativo 

 

05) O verbo em destaque não está corretamente 

flexionado em: 

 

(A) Propus, quando o jogo terminou, uma nova 

partida. 

(B) Ninguém me deteu, embora estivesse 

visivelmente bêbado. 

(C) Cri em pensamentos absurdos por muito 

tempo. 

(D) A proprietária da loja reouve o diamante 

perdido. 

 

06) Aponte a opção que não é exemplo de coesão 

referencial. 

 

(A) Meu amigo comprou um apartamento. Eu 

também estou querendo um. 

(B) Maradona comunicou a saída dos campos num 

clima de grande emoção. Ele ainda afirmou 

que continuará no meio futebolístico. 

(C) Realizara todos os seus desejos, menos este: o 

de um grande escritor. 

(D) O exercício que o treinador passou é 

semelhante ao de ontem. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE UNIÃO - PI 

CARGO: DENTISTA PSB 

07) Todos os termos destacados são adjuntos 

adverbiais, exceto: 

 

(A) Sem dúvida irei a sua casa. 

(B) Todos ficaram felizes com o anúncio. 

(C) Não quero saber do lirismo que não é 

libertação. 

(D) Frente a frente com o inimigo. 

 

08) Aponte a opção em que a partícula “se” não é 

pronome apassivador. 

 

(A) Veem-se as mesmas correntes que se fazem e 

desfazem. 

(B) Assistia-se a mortes vis e cruéis na Faixa de 

Gaza. 

(C) Não se devem poupar esforços para despoluir 

o rio. 

(D) Acerva-se a lenha da vasta fogueira. 

 

09) Identifique a oração subordinada adjetiva: 

 

(A) É provável que este rio seja bem fundo. 

(B) Saiba que isto em mim provoca imensa dor. 

(C) Tem certos dias em que eu penso em minha 

gente. 

(D) O importante, minha filha, é que sempre exista 

amor. 

 

10) Aponte a classificação correta da oração: “Sua 

constatação era que, no passado, tivera uma 

vida de rainha verdadeira.”. 

 

(A) Oração subordinada substantiva subjetiva 

(B) Oração subordinada substantiva predicativa 

(C) Oração subordinada adjetiva restritiva 

(D) Oração subordinada adjetiva explicativa 

 

MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 11 A 15 
 

11) Calcule o produto do seno de 2,25π 
multiplicado pelo cosseno de 1,75π. Qual o seu 

quádruplo? 
 

(A) 1 
(B) 2 

(C) 4 
(D) 8 
 

12) Um ponto de um lado de um ângulo de 60 
graus dista 8m do vértice do ângulo. Quanto 
ele dista do outro lado do ângulo? 

(A) 2√2 

(B) 4√2 
(C) 2√3 
(D) 4√3 

13) As bases de um trapézio retângulo são x e 2x e 

um dos ângulos mede 60 graus. Qual o valor 
da altura? 

 

(A) b√2/2 
(B) b√3/2 
(C) b√2 
(D) b√3 

 
14) Antônio comprou um carro para pagá-lo em 8 

prestações crescentes, de modo que a primeira 
prestação seja de 100 reais e cada uma das 
seguintes seja o dobro da anterior. Qual o 
preço do automóvel? 

 

(A) R$ 13.000,00 
(B) R$ 24.000,00 
(C) R$ 25.500,00 

(D) R$ 12.700,00 
 

15) Joana gasta um terço de seu salário com 

alimentação. Sabendo que sua remuneração 
sofreu aumento de 66,6666...% qual o novo 
impacto percentual da alimentação no salario 
de Joana pressupondo que seus gastos com 
alimentação não aumentaram? 

 

(A) 30% 
(B) 25% 
(C) 20% 

(D) 15% 

 

CONHECIMENTOS LOCAIS – QUESTÕES DE 16 A 20 

16) União já foi uma área ocupada exclusivamente 
por indígenas, antes do fenômeno colonizador. 
O grupo indígena notabilizado por possuir ágeis 
nadadores, que povoou a região do delta e que 
muito possivelmente deteve o domínio da área 
que hoje corresponde a união foi o grupo: 

 

(A) Tabajara 
(B) Tremembé 

(C) Timbira 
(D) Jaicó 
 

17) Marque a alternativa que não condiz com a 
conjuntura climático-vegetativa de União: 

 

(A) a presença de vegetação de caatinga. 
(B) Clima de características enquadráveis como 

“tropicais”. 

(C) Clima de características enquadráveis como do 
tipo “equatorial”. 

(D) A presença de vegetação de cerrado. 
 

18) A condição jurídica de município foi outorgada 
a União por meio do seguinte instrumento: 

 

(A) Resolução provincial 362, de 1853. 

(B) Lei estadual nº 77, de 1872. 
(C) Decreto estadual nº1, de 1889. 
(D) Lei estadual nº 49, de 1857. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE UNIÃO - PI 

CARGO: DENTISTA PSB 

19) União foi elevada ao patamar de VILA em que 

ano e de que forma? 
 

(A) 1853 via lei estadual 
(B) 1877 via lei estadual 
(C) 1889 via decreto provincial  
(D) 1853 via decreto provincial 
 

20) União se encontra às margens do rio Parnaíba. 
Fisiograficamente o município de União se 
encontra 

 

(A) Zona fisiográfica do médio Parnaíba 
(B) Zona fisiográfica do vale do Parnaíba 

(C) Zona fisiográfica do alto Parnaíba 
(D) Zona fisiográfica do baixo Parnaíba 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÕES DE 21 A 40 
 

21) Paciente de 30 anos chegou ao dentista 

relatando dor no elemento 37. Ao fazer o 

exame clínico o dentista observou destruição 

coronária extensa, com manutenção do terço 

cervical da coroa. Optou-se pela exodontia do 

elemento, qual fórceps deve ser usado: 

 

(A) 222 

(B) 16 

(C) 17 

(D) 68 

 

22) Qual período da gestação é recomendado para 

o tratamento com segurança de pacientes 

gestantes? 

 

(A) Primeiro trimestre 

(B) Segundo Trimestre 

(C) Terceiro Trimestre 

(D) Qualquer período 

 

23) O Dentista pode atuar como um disseminador 

de algumas patologias transmitidas por meio 

de gotículas ou aerossóis e incluem: 

 

(A) Tuberculose 

(B) Varicela 

(C) Sífilis 

(D) Nenhuma das anteriores 

 

 

 

 

 

 

24) O dentista deve ter um cuidado com as mãos e 

o uso de luvas é um protocolo no atendimento, 

pois podem provocar infecções nos seus 

pacientes. A respeito disso podemos afirmar 

que: 

 

(A) Devemos sempre Lavar as mão antes dos 

procedimentos, considerando as fases de 

degermação e antissepsia obrigatórias; 

(B) Joias, relógios, anéis não precisam ser 

retirados durante a lavagem das mãos; 

(C) As mãos podem ser lavadas com digluconato 

de clorexidina 2% ou 4%, glutaraldeído 0,12% 

e iodóforos; 

(D) Todas alternativas estão incorretas; 

 

25) O protocolo para todos os procedimentos 

clínicos na odontologia são o uso de EPIs, 

equipamentos essenciais para prevenção de 

algumas doenças e proteção do paciente e do 

profissional. Podemos afirmar que: 

 

(A) Devido o avanço da odontologia e dos 

tratamentos o uso de luvas fica a escolha do 

profissional; 

(B) O profissional deve usar luvas, mascara, 

óculos, gorro e todo material para realizar 

procedimento estéreis; 

(C) Em um exame intraoral simples o uso de EPIs 

é descartado; 

(D) Somente em procedimentos cirúrgicos o 

profissional deve se preocupar em usar todos 

os EPIs; 

 

26) O uso de Flúor tem sido o grande responsável 

pelo não desenvolvimento da doença cárie. Em 

relação ao flúor julgue os itens abaixo: 

 

I. Presença de flúor na cavidade bucal reduz a 

demineralização; 

II. Após colocação de flúor na cavidade bucal, 

uma parte reage quimicamente com as 

estruturas dentais, a maior parte é ingerida e 

pequena quantidade é absorvida diretamente 

pela corrente sanguínea através da mucosa 

bucal; 

III. Quando ingerimos água fluoretada, o fluoreto é 

absorvido e circulando pelo sangue irá atingir 

as glândulas salivares, sendo secretado na 

saliva; 

 

(A) V – V – V  

(B) V – F – F  

(C) V – V – F 

(D) F – V – V  
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE UNIÃO - PI 

CARGO: DENTISTA PSB 

27) Triclosan é encontrado em alguns dentifrícios. 

A respeito dessa substância julgue os itens: 

 

I. Triclosan tem ação anti inflamatória e anti 

bacteriana; 

II. Alta Substantividade; 

III. Nos dentifrícios podemos encontrar o triclosan 

na concentração de 0,3% associado ao citrato 

de zinco ou ao Gantrez 

 

(A) V – V – V  

(B) V – F – V  

(C) V – V – F 

(D) F – V – V 

 

28) Antissépticos a base de clorexidina tem sido 

utilizados na odontologia há muitos anos como 

padrão ouro no controle químico da placa 

bacteriana. Julgue os itens abaixo a respeito 

da clorexidina: 

 

I. Baixa Substantividade; 

II. Amplo espectro; 

III. Seu uso prologando pode causar manchas nos 

dentes 

 

(A) V – V – V  

(B) F – F – V  

(C) V – V – F 

(D) F – V – V  

 

29) Xerostomia, ou boca seca, é um sintoma 

associado, ou não, à baixa ou nenhuma 

produção de saliva pelas glândulas salivares. 

Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa 

correta 

 

I. Xerostomia pode ser causada por vários 

fatores como ronco, habito de respirar pela 

boca, cigarro, álcool, má higine bucal; 

II. Pode ser efeito colateral de certos 

medicamentos (antidepressivos, antialérgicos); 

III. A saliva tem importante papel na limpeza da 

cavidade oral, na prevenção de carie, do mau 

hálito e das infecções do sistema respiratório. 

 

(A) V – V – V  

(B) V – F – V  

(C) V – V – F 

(D) F – V – V 

 

 

 

 

 

30) A respeito de Medicina Periodontal, é correto 

afirmar: 

 

(A) Doenças periodontais não podem ser 

relacionadas com doenças cardiovasculares; 

(B) Doença periodontal não tem influência no 

controle glicêmico; 

(C) Bactérias orais de pacientes com doença 

periodontal aspiradas para o trato respiratório 

atuam como agentes etiológicos de infecções 

respiratórias; 

(D) Pacientes diabéticos não precisam se 

preocupar com saúde periodontal, pois não 

sofre influencia. 

 

31) A respeito de Lesões de furca, é incorreto 

afirmar que: 

 

(A) É uma perda de inserção horizontal inter-

radicular; 

(B) É verificada com o uso de uma sonda Nabers; 

(C) Influencia na manutenção ou não do dente na 

cavidade oral; 

(D) Classificada como grau 1 ou grau 2; 

 

32) Exame Radiográfico é um exame 

complementar e não pode ser usado como 

determinante para o diagnóstico. O que 

podemos observar nesse exame: 

 

I. Tipo de reabsorção óssea interproximal; 

II. Presença de defeitos ósseos interproximais; 

III. Características das raízes; 

IV. Quantidade de inserção das raízes em tecido 

ósseo; 

V. Bolsa periodontal; 

 

(A) I, II, III, V 

(B) II, III, V 

(C) I, II, III, IV 

(D) I, III, IV 

 

33) Paciente esta no consultório para realizar um 

procedimento na região de molar inferior 

direito. O dentista precisa anestesiar tanto os 

dentes como tecidos moles. Qual o nervo deve 

ser anestesiado: 

 

(A) Somente Nervo Alveolar Inferior; 

(B) Nervo Alveolar Inferior, bucal e lingual; 

(C) Nervo mentual e bucal; 

(D) Nervo lingual e bucal; 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE UNIÃO - PI 

CARGO: DENTISTA PSB 

34) Em relação aos anestésicos locais, assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) Prilocaína + Felipressina é o anestésico de 

escolha para pacientes gravidas; 

(B) Lidocaína com epinefrina é da classe das 

amidas e é considerada o padrão ouro; 

(C) Bupivacaína com adrelanila tem baixa 

toxicidade e é de curta duração; 

(D) Uso de Prilocaína não traz risco de 

metemoglobinemia; 

 

35) Em relação aos vasoconstritores: 

 

I. Reduzem a perfusão sanguínea local 

II. Retardam a adsorção do anestésico; 

III. Aumentam o risco de toxicidade; 

IV. Aumentam sangramento cirúrgico; 
 

Estão corretos os itens: 

(A) I, III 

(B) II, III, IV 

(C) I, II, IV 

(D) I, II 

 

36) Paciente chega ao consultório para exodontia 

da raiz residual do dente 25, qual fórceps deve 

ser utilizado: 

 

(A) 222 

(B) 18R 

(C) 17 

(D) 65 

 

37) Em relação a ameloblastomas podemos afirmar 

que: 
 

(A) Formado por ductos glandulares. Ocorre em 

jovens com predileção ao sexo feminino e 

região anterior de maxila e de 

desenvolvimento lento; 

(B) Tumor odontogênico de crescimento lento, 

invasivo, atingindo mais a maxila. 

Radiograficamente lembra “bolhas de sabão”; 

(C) De origem epitelial, invasivo, derivado de 

restos do órgão do esmalte e remanescentes 

da lâmina dental, epitélio de cistos 

odontogênico; 

(D) Neoplasia fibroblástica, de origem 

mesodérmica; 

 

38) A idiossincrasia ocorre por: 
 

(A) Liberação de histamina; 

(B) Reação anafilática 

(C) Ação diversa da droga por alteração individual; 

(D) Taquifilaxia 

39) O índice CPOD, usado para fornecer 

prevalência de carie dental, é usado na idade 

de: 

 

(A) 08 anos 

(B) 12 anos 

(C) 17 anos 

(D) 30 anos 

 

40) São princípios do SUS: 

 

(A) Integralidade, equidade, universalidade; 

(B) Igualdade, referencia e contra referencia, 

legalidade; 

(C) Individualidade, pessoalidade, equidade; 

(D) Integralidade, promoção de saúde, legalidade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




