
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 14/01/2013, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ de 28/09/2012. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 13 DE JANEIRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

CIRURGIÃO DENTISTA 



 

 

 

  

PARTE I - CIRURGIÃO-DENTISTA 
 
01 - Conjunto de atividades que permite reunir 
informações capazes de possibilitar o conhecimento e o 
comportamento, ou a história natural das doenças, bem 
como detectar ou prever alterações de seus fatores 
condicionantes, com a finalidade de indicar medidas que 
levem a prevenção e ao controle de determinadas doenças: 

A) Vigilância epidemiológica. 
B) Vigilância sanitária. 
C) Vigilância ambiental. 
D) Vigisus. 
E) Todas as alterantivas estão erradas. 

 
02 - Os parâmetros para inclusão de doenças e agravos na 
lista de notificação compulsória devem obedecer a 
critérios. Dentre esses, um é aplicável a doenças de 
elevada frequência, que afetam grandes contingentes 
populacionais e se traduzem por altas taxas de incidência, 
prevalência, mortalidade e anos potenciais de vida 
perdidos. Trata-se do critério de: 

A) Magnitude. 
B) Potencial de disseminação. 
C) Transcendência. 
D) Vulnerabilidade. 
E) Prevalência. 

 
03 - Doença que se apresenta inicialmente por um quadro 
infeccioso inespecífico, com febre baixa, anorexia, mal 
estar, mialgia, artralgia e cefaleia, que podem durar 
algumas horas ou dias, com o surgimento do aumento do 
volume de uma ou mais glândulas sublinguais ou 
submandibular, acompanhado de dor espontânea na 
mastigação ou abertura da boca: 

A) Dengue. 
B) Difteria. 
C) Sarcoma de Kaposi. 
D) Caxumba. 
E) Toxoplasmose. 

 
04 - Alguns fatores podem desencadear uma crise de 
Hipertensão Arterial Sistêmica, durante o atendimento 
odontológico. Entre eles estão incluídos: 
I – Estresse físico ou emocional. 
II – Dor intensa e inesperada. 
III – Injeção intravascular de anestésico com 
vasoconstritor adrenérgico em paciente de risco. 

A) Apenas a alternativa I é verdadeira. 
B) As alternativas I; II e III são verdadeiras. 
C) Apenas a alternativa II é verdadeira. 
D) Apenas a alternativa III é verdadeira. 
E) Apenas a alternativa I e II são verdadeiras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 - Caso se depare com a ocorrência de um Choque 
Anafilático, além de interromper o atendimento, 
removendo todo o material e instrumental que está na boca 
do paciente e solicitar suporte básico de vida, o cirurgião-
dentista pode executar o seguinte passo: 

A) Manter a administração do fármaco que deu origem 
ao choque. 

B) Evitar por todos os meios a administração de 
adrenalina por via subcutânea. 

C) Administrar um Anti-histamínico IM ou EV. 
D) Colocar o paciente em decúbito ventral. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
06 - Na pericementite apical aguda, a vitalidade pulpar 
pode estar ou não alterada. Entre as diversas causas da 
pericimentite apical, estão as seguintes: 
I – Oclusão traumática. 
II – Movimentação dentária. 
III – Invasão bacteriana, advinda de uma pulpite 
irreversível. 

A) Apenas a alternativa I é verdadeira. 
B) Apenas a alternativa II é verdadeira. 
C) Apenas a alternativa III é verdadeira. 
D) Apenas a alternativa I e II são verdadeiras. 
E) As alternativas I; II e III são verdadeiras. 

 
07 - Condição na qual o paciente apresenta um capuz 
pericoronario frequentemente acometido por uma 
inflamação crônica, onde ao exame clínico se revela uma 
mucosa ou gengiva edematosa, avermelhada e tenra, 
sensível ao toque e drenagem de conteúdo purulento. O 
paciente pode queixar-se de enrijecimento dos maxilares, 
gosto ruim e trismo: 

A) Abscesso gengival. 
B) Absecesso periodontal. 
C) Gengivo estomatite herpética. 
D) Abscesso pericoronário. 
E) Todas as alternativas estão erradas. 

 
08 - As cargas de trabalho são consideradas em tres 
dimensões: físicas, cognitivas e psíquicas, não havendo 
exatamente uma separação entre elas. Para a ergonomia, as 
cargas de trabalho são determinadas por fatores: 

A) Do processo de trabalho. 
B) Das condições ambientais. 
C) Relativos ao indivíduo quanto ao sexo, idade e 

condições de inserção na produção. 
D) Relativos ao indivíduo quanto a condições de 

vida, estados de saúde e emocional. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

09 - Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 
nº 306, de 07 de dezembro de 2004, os serviços geradores 
de Resíduos Sólidos em Saúde (RSS) devem manter um 
programa de educação continuada, independente do 
vínculo empregatício existente, que deve contemplar 
dentre outros temas: 
I – Noções gerais sobre o ciclo da vida dos materiais. 
II – Conhecimento da legislação ambiental, de limpeza 
pública e de vigilância sanitária relativas aos RSS. 
III – Orientações sobre biossegurança (biológica, química 
e radiológica). 

A) Somente a alternativa I é verdadeira. 
B) Somente a alternativa II é verdadeira. 
C) Somente a alternativa III é verdadeira. 
D) Todas as alternativas são verdadeiras. 
E) Somente as alternativas II e III são verdadeiras. 

 
10 - Um mapa de risco é uma representação gráfica de um 
conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho, 
originados nos elementos do seu próprio processo 
(materiais, equipamentos, instalações, suprimentos e 
espaços físicos) e na sua forma de organização (arranjo 
físico, ritmo e método, postura, jornada e turnos, 
treinamento etc.). Num mapa de risco, na Classificação do 
GRUPO 1, com a Denominação de Físicos e Identificação 
na Cor Verde se alerta para as condições de: 

A) Poeira, fungos, gases, vapores, névoa, etc. 
B) Ruído, calor, frio, pressões anormais, umidade, 

radiações ionizantes e não ionizantes, vibrações, 
etc. 

C) Posturas inadequadas, monotonia, repetitividade, 
excessos no esforço, no ritmo e de horas extras, 
etc. 

D) Arranjo físico, iluminação inadequada, instalações 
elétricas, máquinas e equipamentos inadequados 
e/ou sem proteção. 

E) Fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, 
insetos, etc. 

 
11 - Constitui-se de rotinas dos cuidados e das ações de 
gestão de um determinado serviço, equipe ou 
departamento, elaboradas a partir do conhecimento 
científico atual, respaldados em evidências científicas, por 
profissionais experientes e especialistas em uma área e que 
servem para orientar fluxos, condutas e procedimentos 
clínicos dos trabalhadores dos serviços de saúde: 

A) Protocolos. 
B) Assistência à saúde. 
C) Atenção à saúde. 
D) Cuidado. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 - O Programa Saúde da Família (PSF), ao contrário de 
outros modelos de medicina de família praticados em 
alguns países desenvolvidos, tem uma tradição de trabalho 
multiprofissional. Sobre a organização do PSF é possível 
afirmar: 
I - O PSF está estruturado com base numa equipe 
constituída por médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de 
enfermagem e agente comunitário de saúde, além do 
pessoal da saúde bucal. 
II - A composição vigente da planta de pessoal, fortemente 
ancorada nos médicos e enfermeiros, é insuficiente para 
dar conta do manejo das condições crônicas pelo PSF. 
III - O NASF pode ser visto como uma solução de 
transição que deverá evoluir para o adensamento das 
equipes de PSF. 

A) Apenas a alternativa I é verdadeira. 
B) Apenas a alternativa II é verdadeira. 
C) As alternativas I; II e III são verdadeiras. 
D) Apenas a alternativa III é verdadeira. 
E) Apenas a alternativa I e II são verdadeiras. 

 
13 - Os cuidados de biossegurança envolvidos com a 
fluoretação das águas dizem respeito, basicamente, à: 

A) Aspectos éticos. 
B) Eficácia. 
C) Eficiência. 
D) Efetividade.   
E) Estocagem dos produtos. 

 
14 - Segundo ao que se refere à Portaria 95/06 (BRASIL, 
2006) a frequência de realização da “escovação dental 
supervisionada direta” pode ser: 

A) Semestral somente. 
B) Quadrimestral somente. 
C) Trimestral somente. 
D) Semestral, quadrimestral ou trimestral. 
E) Anual. 

 
15 - O Gel contendo flúor, concebido para ser usado em 
aplicações profissionais, no ambiente restrito do 
consultório ou clínica odontológica, foi difundido no 
Brasil para uso em escala populacional, a partir dos anos 
1980, no âmbito dos programas de saúde pública, como 
ação coletiva, integrando, a partir de 1990, os 
denominados “Procedimentos Coletivos” de saúde bucal. 
Sobre a eficácia deste método, se encontra indicada: 

A) Redução da prevalência de cárie na ordem de 11% 
a 28%. 

B) 19% a 37% de redução de cárie quando do uso 
individual. 

C) Redução de cárie na ordem de 13% a 30%. 
D) 10% a 45% de redução de cárie quando do uso 

individual. 
E) Semelhante aos benefícios da redução pela 

escovação supervisionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

16 - A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal – 2010, 
conhecida como Projeto SBBrasil 2010, analisou a 
situação  da  população  brasileira  com  relação  à: 

A) Cárie dentária, doenças da gengiva e necessidades 
de próteses dentais, somente. 

B) Cárie dentária, doenças da gengiva, necessidades 
de próteses dentais, oclusão, fluorose, 
traumatismo dentário e ocorrência de dor de dente. 

C) Cárie dentária, doenças da gengiva, necessidades 
de próteses dentais e oclusão, somente. 

D) Cárie dentária, doenças da gengiva, necessidades 
de próteses dentais, oclusão e fluorose, somente. 

E) Cárie dentária, doenças da gengiva, necessidades 
de próteses dentais, oclusão, fluorose e 
traumatismo dentário, somente. 

 
17 - O primeiro inquérito nacional de saúde bucal, 
realizado em 1986, mostrou um CPO aos 12 anos de 6,7, 
ou seja, aproximadamente 7  dentes  afetados  pela  
doença. O Projeto SBBrasil 2003 identificou um CPO aos 
12 anos igual a 2,78 e, na pesquisa de 2010, o CPO aos 12 
anos ficou em: 

A) 2,07, correspondendo a uma redução de 26,2% em 
7  anos. 

B) 3,07, correspondendo a uma redução de 26,2% em 
7  anos. 

C) 1,07, correspondendo a uma redução de 26,2% em 
7  anos. 

D) 4,07, correspondendo a uma redução de 26,2% em 
7  anos. 

E) 1,05, correspondendo a uma redução de 26,2% em 
7  anos. 

 
18 - As fraturas coronárias compreendem os traumatismos 
mais frequentes na dentição permanente. Com relação à 
manutenção da vitalidade pulpar, a restauração bem 
sucedida de fraturas coronárias envolvendo apenas esmalte 
e dentina, sem exposição pulpar, requer um selamento 
hermético dos túbulos dentinários expostos. Considerando 
que uma restauração de resina composta pode ser 
realizada, é recomendado para este selamento o: 

A) Cimento de hidróxido de cálcio. 
B) Cimento de óxido de zinco. 
C) Hidróxido de cálcio e ionômero de vidro. 
D) Adesivo dental. 
E) Hidróxido de cálcio, ionômero de vidro e adesivo 

dental. 
 
19 - Se uma fratura coronária envolve além de esmalte e 
dentina, uma exposição pulpar, a proteção pulpar prévia a 
realização da restauração de resina composta e o selamento 
da cavidade requerem a aplicação de: 

A) Hidróxido de cálcio e ionômero de vidro. 
B) Hidróxido de cálcio, ionômero de vidro e adesivo 

dental. 
C) Hidróxido de cálcio, ionômero de vidro e adesivo 

dental. 
D) Cimento de óxido de zinco. 
E) Adesivo dental. 

 
 
 
 

20 - A maioria das fraturas coronárias em dentes decíduos 
envolvem esmalte de forma superficial ou esmalte e 
dentina. No caso de fraturas corono-radiculares, onde 
geralmente a polpa está envolvida, o tratamento de escolha 
é: 

A) Desgaste das margens agudas. 
B) Restauração pós-colocação de hidróxido de cálcio, 

ionômero de vidro e adesivo dental. 
C) Restauração com cimento de óxido de zinco. 
D) Restauração com ionômero de vidro. 
E) Exodontia. 
 

21 - Em diagnóstico bucal e dentre as lesões bolhosas e/ou 
vesiculares, uma tem etiologia desconhecida e seu aspecto 
clínico consiste de bolhas na mucosa, que se rompem 
provocando úlceras extensas e dolorosas. Seu prognostico 
é reservado e seu tratamento e efetuado com corticoides. 
Trata-se de: 

A) Mucocele. 
B) Herpes. 
C) Herpes zoster. 
D) Rânula. 
E) Pênfigo vulgar. 

 
22 - A grande maioria das lesões brancas é representada 
por placa branca que não cede à raspagem, sendo mais 
extensa do que alta. É áspera com contorno nítido e 
irregular. Uma lesão de origem hereditária que se torna 
evidente na maioria das vezes antes dos 12 anos de idade e 
que clinicamente apresenta-se indolor como placa rugosa, 
branca ou branco-acinzentada opaca, com textura de 
esponja apresentando invariavelmente pregas, pode ser 
diagnosticada como: 

A) Candidíase. 
B) Nevo branco esponjoso. 
C) Leucoplasia. 
D) Líquen plano. 
E) Leucoedema. 

 
23 - Segundo o Art. 4º das DIRETRIZES 
CURRICULARES – ODONTOLOGIA, 2002 -a formação 
do Cirurgião Dentista tem por objetivo dotar o profissional 
dos conhecimentos requeridos para o exercício das 
seguintes competências e habilidades gerais. Dentre estas 
competências está a: 

A) Administração e gerenciamento. 
B) Treinamento e capacitação do Auxiliar de Saúde 

Bucal.  
C) Atuação na promoção da saúde e na prevenção de 

doenças.  
D) Realização de estudos epidemiológicos.  
E) Ensino de técnicas de higiene oral. 

 
24 - Trata-se de uma lesão nodular, globosa, em geral 
submucosa, séssil ou pediculada de coloração normal da 
mucosa, sendo de consistência elástica: 

A) Neuroma. 
B) Adenoma. 
C) Hemangioma. 
D) Fibroma. 
E) Papiloma. 

 



 

 

 

  

25 - Grupo de antibióticos betalactâmicos que agem como 
agentes bactericidas, com o mesmo mecanismo de ação 
das penicilinas e substitutivos destas, em pacientes com 
reações de hipersensibilidade tardia. Devem ser evitados 
em pacientes com historia de reações imediatas graves, 
como angiodema e anafilaxia: 

A) Penicilinas. 
B) Carbapenêmicos. 
C) Cefalosporinas. 
D) Monopenêmicos. 
E) Inibidores de betalactase. 

 
26 - Trata-se de um anti-inflamatório não-esteróide de uso 
corrente, inibidor seletivo de COX-2: 

A) Nimesulid. 
B) Piroxicam. 
C) Ibupufreno.  
D) Meloxicam. 
E) Celecoxib. 

 
27 - Anestésico local de amplo uso em Odontologia, 
recomendado especificamente para casos em que as 
aminas simpaticométicas estão contraindicadas, e onde 
está contida na única preparação comercialmente 
disponível no Brasil que tem felipressina como 
vasoconstritor: 

A) Mepivacaina. 
B) Prilocaina. 
C) Bupivacaina. 
D) Lidocaina. 
E) Articaina 

 
28 - Sobre o controle mecânico e ou controle químico da 
placa bacteriana dental é incorreto afirmar: 

A) Controle mecânico é o controle de primeira 
escolha. 

B) Não é necessário desorganizar o biofilme 
mecanicamente para romper a estrutura 
intermicrobiana. 

C) Os agentes químicos apresentam efeitos adversos 
importantes. 

D) A decisão clínica de prescrição de agentes 
químicos pelos profissionais da Odontologia deve 
ser sempre baseada em evidências científicas. 

E) O biofilme é um sistema complexo e são 
naturalmente resistentes a agentes 
antimicrobianos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
 Inserto entre o 16º e o 18º, o século XVII 
permanece em meia-luz, quase apagado, nos fastos do Rio 
de Janeiro, sem que sobre esse período se detenha a 
atenção dos historiadores, sem que o distingam os que se 
deixam fascinar pelos aspectos brilhantes da história. 

(Vivaldo Coaracy in Rio de Janeiro) 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I- De acordo com o texto, o século XVII foi importante, 
culturalmente, para o Rio de Janeiro. 
II- O vocábulo ou expressão que pode substituir sem 
alteração de sentido a palavra “fastos” é “anais”. 
III- A expressão “quase apagada” retifica a palavra “meia-
luz”. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens II e III. 
C) Apenas o item II está correto. 
D) Todos estão corretos 
E) Todos estão incorretos 

 
30 - Infere-se do texto que:  

A) Os historiadores desgostaram imensamente do 
século XVII. 

B) O século XVI teve importância igual a do século 
XVIII. 

C) A história do Rio de Janeiro está farta de coisas 
interessantes. 

D) Os historiadores apreciam mais o século XVII do 
que os século XVI e XVIII. 

E) Os mais belos momentos da história seduzem 
algumas pessoas. 

 
A questão 31 refere-se a tira seguinte: 

 
31 - Das afirmações seguintes: 
I- O termo “isto”, escolhido por Hagar para fazer 
referência à comida, revela a reação da personagem em 
relação ao que vê na mesa. 
II- A resposta dada por Helga a Hagar, não contribui para a 
confirmação do caráter “anônimo” da refeição. 
III- Helga e Hagar utilizam apenas 02 pronomes para fazer 
referência à comida não identificada e às sobras. 

A) Apenas o item I está correto. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Estão corretos os itens I e III. 
D) Estão corretos os itens II e III. 
E) Todos estão incorretos. 

 
 
 



 

 

 

  

32 - Assinale o item em que todos os vocábulos estão 
grafados corretamente: 

A) gengiva – lanujem – urtiga – cúpula  
B) buliçoso – cobiça – desinteria – arrepiar 
C) ponteagudo – nódoa – goela – vertigem 
D) exaurir – crioulo – aborígine – herege 
E) propensão – ultraje – oscilar – concesão 

 
33 - O hífen foi incorretamente empregado em um 
vocábulo de item: 

A) vice-presidente / super-requintado 
B) circum-murado / ex-diretor 
C) pan-americano / micro-onda 
D) neo-helênico / sub-humano 
E) super-homem / anti-religioso 

 
34 - Assinale o item cujo elemento mórfico destacado na 
palavra classifica-se de forma incorreta. 

A) incerteza – radical 
B) inquieta – vogal temática 
C) tecnocracia – vogal de ligação 
D) estabelecesse – desinência número pessoal 
E) irrealidade – sufixo 

 
35 - Identifique a alternativa em que ocorre objeto direto 
pleonástico: 

A) Seus cavalos, ela os montava em pelo. 
B) Tia Mirtes já não sentia dor nem cansaço. 
C) Amava-a tanto como a nós. 
D) Sobram-lhe qualidades e recursos. 
E) Responderei à carta de Lúcia. 

 
36 - Nas frases “Rapaz impulsivo, Mário não se conteve” e 
“A sensibilidade existe e está a serviço da harmonia”, a 
função sintática dos termos destacados é: 

A) vocativo e complemento nominal 
B) aposto e objeto indireto 
C) aposto e complemento nominal. 
D) aposto e objeto direto 
E) vocativo e objeto indireto 

 
37 - Identificamos uma oração subordinada adjetiva 
explicativa em: 

A) Pedra que rola não cria limo. 
B) Como ele estava armado, ninguém ousou reagir. 
C) Parece que a situação melhorou. 
D) Não sou quem você pensa. 
E) Valério, que nasceu rico, acabou na miséria. 

 
38 - O acento indicador de crase foi usado de forma 
incorreta em: 

A) Ninguém é insensível à dor. 
B) Admirei os quadros à óleo. 
C) Não irás àquela festa. 
D) Avançamos rente à parede. 
E) Apresentei-me à diretora. 

 
 
 
 
 
 
 

39 - A regência verbal está incorreta em: 
A) Leila agradou-se muito do rapaz. 
B) Eu aspirava a uma posição mais brilhante. 
C) Nas aflições é tão bom deparar alguém que nos 

ajude. 
D) Pedro ajudava ao pai na roça. 
E) A empregada permitiu ao repórter que entrasse. 

 
40 - Identifique a figura de linguagem utilizada na tira 
seguinte para produzir o efeito de humor: 

 
 

A) onomatopeia 
B) metonímia 
C) catacrese 
D) sinestesia 
E) paronomásia 

  
 
 
 
 
 


