
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MIGUEL PEREIRA

CIRURGIÃO-DENTISTA ESF

TURNO: TARDE
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1. DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.

2. Veri�que se o seu caderno está completo, com 40 questões objetivas.

3. Cada questão possui 4 alternativas A, B, C, D. Assinalar apenas uma das alternativas na FOLHA DE RESPOSTAS.

4. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.

5. O preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS é de inteira responsabilidade do candidato.

6. Em hipótese alguma a FOLHA DE RESPOSTAS será substituida, mesmo em caso de rasuras ou marcações indevidas.

7. Na FOLHA DE RESPOSTAS, veri�que se os seus dados estão corretamente preenchidos.

8. As questões estão representadas pelos seus repectivos números na FOLHA DE RESPOSTAS.

9. As marcações deverão ser feitas com caneta esferográ�ca de tinta azul ou preta.

10. Durante a prova, NÃO se permitirá consulta a materiais diversos nem comunicação entre os candidatos.

11. É expressamente PROIBIDO o uso de qualquer equipamento eletrônico durante a prova.

12. Somente será permitido ao candidato sair da sala de prova depois de transcorrido o tempo de 1 (uma) hora, 

mediante a entrega obrigatória da sua FOLHA DE RESPOSTAS e do seu caderno de questões ao �scal da sala.

13. O candidato poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES somente depois de transcorrido o tempo de 

2,5 (duas horas e meia).

14. Os 3 (três) últimos candidatos deverão deixar a sala juntos.
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia atentamente o texto a seguir para 
responder às questões de 01 a 10. 

 
RELATÓRIO 

 
Senhor Superintendente, 
           
         Tendo sido designado por Vossa 
Senhoria para apurar as denúncias de 
irregularidades ocorridas no aeroporto 
Santos Dumont, submeto à sua apreciação 
relatório de diligências que, nesse sentido, 
efetuei. 
         No dia 23 de junho de 2016, dirigi-me 
ao senhor Raimundo Correia, encarregado 
do aeroporto, para que autorizasse o 
interrogatório do funcionário João Romão, 
acusado de ter furtado um computador. O 
acusado relatou-nos que realmente havia 
levado o computador para casa na sexta-
feira – 18 de março de 2016 – apenas para 
executar algumas tarefas de caráter 
particular. Não o devolveu na segunda-
feira, dia 21 de março, porque faltou ao 
serviço por motivo de doença. Quando 
retornou ao serviço dia 28 de março, 
devolveu o computador. A doença do 
acusado está comprovada pelo atestado 
que segue anexo ao presente relatório; a 
devolução da máquina no dia 28 de março 
foi confirmada pelo senhor Raimundo Alves 
Correia. 
         Do exposto, conclui-se que me 
parece infundada a acusação. Não houve 
vontade de subtrair o objeto, mas apenas 
negligência do acusado em levar para casa 
um bem público para executar tarefa 
particular. Foi irresponsável. Não cometeu 
qualquer ato criminoso. 
         Não me convence seja necessário 
impor-se a instauração de processo 
administrativo. O funcionário deve ser 
repreendido pela negligência que cometeu. 
É o que me cumpre levar ao conhecimento 
de Vossa Senhoria. 
        Aproveito a oportunidade para vos 
apresentar protestos de minha distinta 
consideração. 

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2016.  
 
01. O relatório é um tipo de texto: 
(A) narrativo 
(B) descritivo 
(C) poético 
(D) dramático 
 

02. O pronome de tratamento “Vossa 
Senhoria” está abreviado corretamente 
em: 
(A) V.Sr°. 
(B) V.Sria. 
(C) V.S. 
(D) V.S.ª 
 
03. No trecho “Quando retornou ao 
serviço ...”, a palavra destacada indica: 
(A) conclusão 
(B) consequência 
(C) tempo 
(D) modo 
 
04. A palavra destacada no trecho “O 
funcionário deve ser repreendido pela 
negligência que cometeu” pode ser 
substituída, sem mudança de sentido, 
pelas palavras seguintes, EXCETO: 
(A) inobservância 
(B) incúria 
(C) inadvertência 
(D) imprudência 
 
05. O texto tem por finalidade principal: 
(A) orientar o superior hierárquico; 
(B) fazer uma queixa de um fato delituoso; 
(C) defender um funcionário suspeito;  
(D) fornecer dados para uma investigação. 
 
06. Todas as palavras seguintes são 
acentuadas graficamente pela mesma 
regra empregada na palavra sublinhada 
em “para executar algumas tarefas de 
caráter particular”, EXCETO: 
(A) responsável 
(B) suéteres 
(C) móvel 
(D) fênix 
 
07. A forma CORRETA do plural de “O 
acusado relatou-nos que realmente 
havia levado o computador” é: 
(A) Os acusado relataram-nos que 
realmente havia levado os computadores.   
(B) Os acusados relataram-nos que 
realmente havia levado os computadores. 
(C) Os acusados relataram-nos que 
realmente haviam levado os computadores.  
(D) Os acusado relataram-nos que 
realmente haviam levado os computadores. 
 
08. A palavra sublinhada no trecho “... 
diligências que nesse sentido efetuei...” 
exerce a função sintática de: 
(A) sujeito 
(B) objeto direto 
(C) objeto indireto 
(D) complemento nominal 
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09. Em “...dirigi-me ao senhor Raimundo 
Correia, encarregado do aeroporto, para 
que autorizasse....”, as vírgulas foram 
empregadas para: 
(A) separar uma expressão adverbial;  
(B) isolar um aposto; 
(C) isolar termos com a mesma função 
sintática; 
(D) destacar uma expressão adverbial. 
 
10. Em “... atestado que segue anexo ao 
presente relatório...”, observamos que o 
adjetivo “anexo” foi empregado de 
forma correta, conforme determinam as 
regras de concordância. Assinale, 
dentre as opções abaixo, aquela que 
apresenta ERRO de concordância. 
(A) Segue anexa a fotografia do meu pai. 
(B) O recibo seguirá anexo à carta. 
(C) Remeto anexo segunda via do contrato. 
(D) Seguem em anexo os documentos. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. Considere as afirmativas sobre a 
cariogenicidade da sacarose: 
 
I. A quantidade da ingestão da sacarose, 
mais do que a frequência da sua 
ingestão, torna o biofilme extremamente 
cariogênico. 
II.  O biofilme formado na presença de 
sacarose é mais fácil de ser removido da 
superfície dentária do que o biofilme 
formado na sua ausência, devido à 
presença da matriz de polissacarídeos 
extracelulares no primeiro.    
III. O biofilme formado na presença de 
sacarose tem maiores concentrações 
inorgânicas de cálcio, fosfato e flúor. 
 
Estão INCORRETAS: 
(A) I e II, apenas; 
(B) I e III, apenas; 
(C) II e III, apenas; 
(D) I, II e III.  
 
12. Considere as afirmativas seguintes 
sobre o preparo cavitário para resinas 
compostas em lesões cervicais: 
 
I. A utilização de retenções adicionais, 
como sulcos, é sempre indicada. 
II. Todas as margens da restauração 
devem ser biseladas. 
III. O bisel deve ser o mais extenso 
possível, salvo se afetar a estética. 
 
 
 

Estão INCORRETAS:  
(A) I e II, apenas; 
(B) I e III, apenas; 
(C) II e III, apenas; 
(D) I, II e III.  
 
13. Após um procedimento de anestesia 
local, um cirurgião-dentista furou a mão 
com uma agulha gengival contaminada 
com sangue. A conduta imediata deve 
ser:  
(A) expelir a maior quantidade possível de 
sangue; 
(B) lavar exaustivamente a mão com água 
e sabão; 
(C) procurar a Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT) e preencher o inquérito 
de notificação; 
(D) lavar a área lesada com vinagre. 
 
14. Os vasoconstritores são importantes 
componentes das soluções anestésicas 
e têm como efeitos principais, EXCETO: 
(A) absorção lenta do sal anestésico; 
(B) aumento da duração do tempo de efeito 
anestésico; 
(C) aumento do efeito anestésico; 
(D) absorção rápida do sal anestésico. 
 
15. A técnica radiográfica de Clark: 
(A) tem como vantagem a utilização de 
uma única película de raio X, utilizando a 
técnica do paralelismo na incidência, o que 
dá praticidade à técnica; 
(B) é indicada para a localização de dentes 
inclusos na mandíbula;   
(C) é uma técnica que consiste na tomada 
de uma primeira radiografia periapical e 
uma segunda radiografia oclusal (com filme 
periapical);   
(D) é indicada para localização de corpos 
estranhos, dentes inclusos e dissociação 
de raízes e condutos radiculares na maxila.  
 
16. Na anatomia dental da arcada 
superior, compreendendo comprimento 
médio (CM) e número de canais (NC), é 
CORRETO afirmar que o: 
(A) 1º pré-molar apresenta CM = 21,5 e              
NC = 1; 
(B) incisivo central apresenta CM = 25,2 e 
NC = 1; 
(C) incisivo lateral apresenta CM = 23,1 e 
NC = 1; 
(D) 2º molar apresenta CM = 23,1e NC = 2. 
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17. É uma característica inerente ao 
esmalte, e por isso, pode ser detectada 
na região incisal do dente. Quando o 
esmalte é submetido à luz direta, 
permite a passagem de ondas de luz 
mais longas como a amarelo-laranja e 
reflete, ou seja, realça as ondas curtas 
como as de cor azul-cinza. Se 
submetido à luz indireta, ocorre 
exatamente o contrário. Trata-se do 
fenômeno:  
(A) opalescência  
(B) fluorescência 
(C) magnetismo  
(D) mimetismo. 
 
18.  Sobre o elemento flúor, assinale a 
alternativa CORRETA. 
(A) O bochecho diário com fluoreto de 
sódio a 0,02% pode ser indicado para uma 
criança de 2 (dois) anos de idade, desde 
que ela apresente alto risco. 
(B) O bochecho diário com fluoreto de 
sódio a 0,05% é indicado para crianças 
acima de 6 (seis) anos de idade. 
(C) O flúor acidulado em gel e o verniz 
fluoretado têm a mesma concentração de 
flúor. 
(D) O flúor gel acidulado deve ser aplicado 
preferencialmente com o paciente em 
jejum. 
 
19. A respeito da saliva, considere as 
afirmativas seguintes: 
 
I.  O cálcio é um componente da saliva.  
III. A saliva atua na placa bacteriana 
ocasionando a regulação do pH.  
III. A função da saliva é o umedecimento 
do bolo alimentar, apenas. 
 
Estão CORRETAS:  
(A) I e II, apenas;    
(B) II e III, apenas; 
(C) I e III, apenas; 
(D) I, II e III. 
 
20.  A capacidade da saliva de 
neutralizar ácidos presentes na placa e 
em situações em que não for muito 
espessa, na interface placa/dente, é 
denominada de “capacidade tampão”. 
Os principais sistemas tampões da 
saliva são:  
(A) alumínio e fosfato; 
(B) bicarbonato e hidróxido de sódio; 
(C) bicarbonato e alumínio;  
(D) fosfato e bicarbonato. 
 

21. Assinale a alternativa que apresenta 
a morfologia radicular mais comum do 
primeiro pré-molar superior.   
(A) Duas raízes fusionadas. 
(B) Três raízes separadas, com união no 
terço apical.  
(C) Raiz bastante larga no sentido vestíbulo 
lingual e bifurcação apical.  
(D) Três raízes achatadas no sentido 
vestíbulo lingual.   
 
22. O segundo pré-molar superior direito 
é identificado pelo número: 
(A) 15 
(B) 35 
(C) 34 
(D) 16 
 
23. O ensino e a motivação para a 
higiene bucal deve:  
(A) priorizar a frequência de escovação em 
detrimento de sua qualidade; 
(B) envolver uma atenção especial ao 
período pós-eruptivo do dente; 
(C) prescindir da participação dos pais, 
estimulando a autonomia infantil; 
(D) gerar atitudes que levem à escolha de 
alimentos não calóricos. 
 
24. Uma substância que apresenta 
comprovada eficácia e indicação na 
prevenção e controle da formação da 
placa bacteriana supragengival é o (a): 
(A) fluoreto de cálcio 
(B) fluoreto estanhoso 
(C) peróxido de hidrogênio 
(D) clorexidina 
 
25. É uma neoplasia maligna de origem 
epitelial: 
(A) fibroma  
(B) carcinoma 
(C) sarcoma 
(D) papiloma 
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26. A respeito do câncer bucal mais 
incidente de origem epitelial, considere 
as afirmativas seguintes: 
 
I. Na hipótese de diagnóstico de 
carcinoma é indicado como exame 
complementar para diagnóstico final as 
imagens, principalmente a tomografia 
computadorizada e depois a biópsia 
excecional. 
II. Apresenta como característica clínica 
úlcera irregular, com bordas elevadas, 
base endurecida, que não cicatrizam em 
21 a 30 dias. 
III. Ocorre mais em pacientes do gênero 
masculino, leucodermas, com mais de 
50 anos de idade e sua maior incidência 
é na língua e lábios. 
 
Estão CORRETAS: 
(A) I e II, apenas;  
(B) I e III, apenas; 
(C) II e III, apenas 
(D) I, II e III. 
 
27. As lesões mais frequentemente 
associadas com infecção pelo HIV são, 
EXCETO: 
(A) candidíase 
(B) leucoplasia pilosa 
(C) sarcoma de kaposi 
(D) eritroplasia  
 
28. As lesões não cariosas por erosão 
são causadas por: 
(A) refluxo gástrico crônico;  
(B) uso abusivo de fio dental; 
(C) forças oclusais excêntricas; 
(D) ingestão de alimentos açucarados. 
 
29. Durante a técnica indireta para 
bloqueio do nervo alveolar inferior, 
objetiva-se também a anestesia dos 
nervos lingual e bucal. Com base nesta 
técnica, assinale a alternativa que cita a 
sequência exata dos nervos a serem 
bloqueados. 
(A) alveolar inferior, lingual e bucal. 
(B) alveolar inferior, bucal e lingual. 
(C) lingual, bucal e alveolar inferior. 
(D) bucal, lingual e alveolar inferior. 
  
 
 
 
 
 
 
 

30. “Doença também conhecida por 
trombastenia, causa um sangramento 
gengival excessivo, tanto espontâneo 
como após traumatismo mínimo. 
Apresenta variabilidade clínica: alguns 
doentes apresentam apenas pequenas 
equimoses, enquanto outros têm 
hemorragias frequentes, graves e 
potencialmente fatais”. O texto se refere 
à doença: 
(A) de Down 
(B) de Glanzmann 
(C) de Apert 
(D) de Stafne 
 
31. Assinale a opção CORRETA. 
(A) Urgência indica a necessidade que 
obriga o profissional a tomar providências 
diante de gravidade excepcional como, por 
exemplo, o risco de morte do paciente, 
sendo necessárias providências imediatas, 
de conhecimento médico e de obrigação do 
dentista. 
(B) Emergência indica a necessidade de se 
fazer alguma coisa imediatamente, como 
uma fratura dentária, por trazer prejuízo 
estético a um paciente. 
(C) Negligência é quando o profissional 
deixa de realizar alguma coisa que deveria 
ter sido realizada, configurando-se como 
omissão. 
(D) Imprudência é quando se comete falha 
grave por desconhecer as regras técnicas e 
científicas, por incapacidade ou por falta de 
habilidade.  
 
32. Dentre os antibióticos que são 
indicados para tratamento das doenças 
periodontais, o que possui atividade 
anticolagenase, inibindo a destruição 
tecidual, e também auxiliando a 
regeneração óssea é o (a):  
(A) tetracilina  
(B) amoxicilina 
(C) metronidazol 
(D) clindamicina 
 
33. O vasoconstritor é adicionado aos 
anestésicos locais para: 
(A) aumentar a velocidade de absorção; 
(B) aumentar a quantidade de anestésico 
utilizado; 
(C) diminuir a velocidade de absorção e 
aumentar o tempo de duração; 
(D) aumentar o prazo de validade. 
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34. Paciente com 22 anos de idade, sexo 
feminino, queixa-se de dor intensa e 
sangramento gengival na região dos 
dentes posteriores, no arco inferior, 
além de febre e mal-estar. No exame 
clínico, detecta-se halitose e destruição 
das papilas interdentais. Durante o 
atendimento odontológico, a paciente 
entra em crise convulsiva. Após 
interromper o procedimento clínico, o 
cirurgião-dentista deve:  
(A) girar cuidadosamente a paciente, de 
forma que ela fique deitada de lado, para 
liberar as vias aéreas e evitar que ela 
aspire saliva; 
(B) remover bruscamente a paciente da 
cadeira, afastando-a de objetos cortantes 
ou pontiagudos que estejam ao redor;  
(C) inserir um mordedor de borracha na 
boca, com objetivo de descerrar os dentes 
e evitar lacerações na língua;  
(D) oferecer, após o término da crise, água 
para a hidratação da paciente e posterior 
administração de midazolam 15 mg, por via 
oral. 
 
35. Com relação aos preparos cavitários, 
considere as afirmativas: 
 
I. Atualmente a forma de contorno das 
cavidades para restaurações diretas 
restringe-se à remoção do tecido 
cariado e à adequação das margens 
cavitárias, respeitando-se as 
especificidades do material restaurador 
selecionado. 
II. O limite gengival dos preparos 
cavitários para restaurações indiretas na 
região anterossuperior deve ser de, no 
mínimo, 1 mm subgengival, para se 
obter resultado estético com um mínimo 
de problemas gengivais. 
III. Preparos cavitários com paredes 
divergentes para oclusal proporcionam 
bordas adequadas quando o material 
restaurador utilizado for o amálgama. 
 
Estão INCORRETAS: 
(A) I e II, apenas; 
(B) I e III, apenas; 
(C) II e III, apenas 
(D) I, II e III. 
 
36. A força máxima de mordida de um 
homem, citada por Okeson, varia entre:  
(A) 6,5 e 9,1 kg 
(B) 22,9 e 37,2 kg  
(C) 53,6 e 64,4 kg 
(D) 129,3 e 147,6 kg 
 

37. Ao examinarmos um paciente adulto, 
encontramos uma lesão na mucosa do 
lábio que atinge glândulas salivares 
menores causada por obstrução do 
ducto excretor. O diagnóstico nesse 
caso é 
(A) afta 
(B) mucocele 
(C) xerostomia 
(D) herpes simples 
 
38. São indicações para o uso da técnica 
radiográfica oclusal, EXCETO: 
(A) Pesquisa de posição de dente incluso. 
(B)Avaliação e pesquisa de fratura 
mandibular. 
(C) Localização de sialolito. 
(D) Avaliação da destruição da crista óssea 
alveolar. 
 
39. Constituem princípios que norteiam 
o Sistema Único de Saúde, EXCETO: 
(A) A universalidade como garantia de que 
todo cidadão deve ter acesso aos serviços 
de saúde, sejam públicos ou privados. 
(B) O acesso de toda a população ao 
sistema de saúde em condições de 
igualdade, porém com critérios de 
prioridade para casos especiais e para 
quem tem mais necessidades. 
(C) A atenção integral à saúde, tanto no 
âmbito individual quanto no coletivo, 
articulando ações de promoção de saúde e 
prevenção de doenças, ações curativas e 
de reabilitação. 
(D) A existência de fluxos de referência e 
contrarreferência, permitindo o acesso das 
pessoas aos diversos níveis de atenção à 
saúde, de acordo com a complexidade 
apresentada, garantindo assim uma maior 
resolutividade do sistema de saúde.  
 
40. Ao Município de Miguel Pereira/RJ 
compete prover a tudo quanto diga 
respeito ao seu peculiar interesse e ao 
bem-estar de sua população, cabendo-
lhe, privativamente, dentre outras, as 
seguintes atribuições, EXCETO: 
(A) legislar sobre assuntos de interesse 
local; 
(B) suplementar a legislação federal e 
estadual, no que couber; 
(C) fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou 
preços públicos;  
(D) adquirir bens móveis e imóveis, exceto 
mediante desapropriação.  


