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CARGO: ODONTÓLOGO SAÚDE PÚBLICA 

 
Texto para responder às questões de 01 a 10. 
 

A ética das máquinas 
 

[...] Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista internacional tentando 
embarcar em um voo no aeroporto de Tel Aviv. Imediatamente, um alarme soa e os embarques são suspensos. Todos os 
voos são, automaticamente, cancelados. Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de tablets e se espalha pelo 
mundo. O preço do barril de petróleo triplica e nas bolsas de valores há uma corrida pelas ações das empresas 
petrolíferas. Essa manobra faz com que o preço de outras ações desabe. A queda no valor das ações leva a uma corrida 

para o dólar e, em poucas horas, ele se valoriza mais de 15%. Contratos de importação e exportação são suspensos... 
Essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos. Mas, o que significa um dia caótico na economia 

mundial diante da possibilidade de um ataque terrorista que poderia dizimar centenas de vidas? Os agentes da polícia 
portuária poderiam não ter identificado o rosto do terrorista e, nesse caso, a tragédia seria inevitável. No entanto, não é 

possível descartar a hipótese de que a máquina poderia ter identificado incorretamente um rosto e que, se ela não 
tivesse autonomia para suspender embarques e voos, um dia de caos na economia mundial poderia ter sido evitado. O 
que seria melhor? Tudo depende dos riscos que estamos dispostos a correr. 

As máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas. Máquinas autônomas não podem ser desligadas. Cada 
vez mais delegamos a elas decisões diante de situações imprevistas. Se o rosto do terrorista é identificado, o alarme soa 

e os embarques são automaticamente cancelados, independentemente da vontade de qualquer funcionário do 
aeroporto. Máquinas autônomas podem, também, alterar sua própria programação a partir de sua interação com o 
ambiente e, por isso, não temos controle pleno sobre elas. 

Em geral, delegamos autonomia para máquinas quando, em algumas tarefas, sua performance é melhor do que a 

de um ser humano. Cálculos de engenharia, folhas de pagamento de grandes instituições são casos típicos nos quais a 
performance das máquinas ultrapassa o raciocínio e a memória humana. Em pouco tempo a identificação instantânea 
de rostos também integrará essa lista. [...] 

Máquinas superinteligentes ainda são um sonho distante, mas não impossível. Não podemos, tampouco, descartar 

a possibilidade de elas serem produzidas acidentalmente. [...] 
Como uma máquina autônoma não pode ser desligada, ficaríamos à mercê de seus caprichos, que poderia incluir a 

destruição completa da raça humana. [...] 
O físico Stephen Hawking sugere que, diante desse risco, as pesquisas em inteligência artificial deveriam ser 

interrompidas. O filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, defende que o aumento da inteligência se refletirá 

em um aprimoramento ético. Daniel Dennett, um dos pioneiros da Filosofia da Mente, afirma que a superinteligência 
não passa de uma lenda urbana que se baseia em atribuir às máquinas podres que elas nunca terão. 

Temos de aguardar, com os dedos cruzados, os próximos capítulos da história da tecnologia. E torcer para que das 
inteligências sem consciência possa emergir algo mais do apenas eficiência cega, a competência sem compreensão.  

(TEIXEIRA, João. Filosofia, Ciência e Vida. nº 121. Adaptado.) 

 
01 
De acordo com os recursos utilizados pelo autor para compor o tipo textual apresentado, pode-se afirmar que 

A) são relatados aspectos e fatos concretos que acontecem simultaneamente. 
B) faz-se uma análise, através de conceitos concretos, dos dados da realidade. 
C) as referências ao mundo concreto ocorrem como recursos de argumentação. 
D) os fatos são apresentados, predominantemente, através de progressão temporal. 

 
02 
Dentre os processos de construção linguística estão a coordenação e subordinação de palavras ou orações. 
Considerando a funcionalidade das orações no período “Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de tablets e 
se espalha pelo mundo.” (1º§) pode-se dizer que é constituído por: 
A) Duas orações coordenadas em uma relação de adição. 

B) Uma oração principal e uma oração subordinada adverbial. 
C) Duas orações coordenadas em uma relação de alternância. 
D) Uma oração principal e uma oração subordinada substantiva. 
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03 
O trecho “No entanto, não é possível descartar a hipótese de que a máquina poderia ter identificado incorretamente 
um rosto [...]” (2º§) é introduzido por uma expressão que indica: 
A) Realce.   B) Contraste.   C) Decorrência.   D) Conformidade.  

 
04 
Considere as afirmações a seguir acerca das construções empregadas no texto. 
I. No 1º§, a palavra “automaticamente” aparece entre vírgulas que poderiam ser substituídas por travessões, de 

acordo com a finalidade do emprego apresentada.  

II. Em “leva a uma corrida para o dólar” (1º§), caso a forma verbal fosse substituída por “conduz”, a regência seria 
alterada de acordo com a exigência da norma padrão da língua. 

III. O segmento “As máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas. Máquinas autônomas não podem ser 
desligadas.” (3º parágrafo) poderia ser transformado em um único período composto por coordenação. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas. 

 
05 
A alteração do segmento “Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista 
internacional [...]” (1º§) em relação à voz do verbo destacado apresenta-se da seguinte forma: 

A) Imagine uma situação na qual identifica-se o rosto de um terrorista internacional... 
B) Imagine uma situação na qual uma máquina identificaria o rosto de um terrorista internacional... 
C) Imagine uma situação na qual uma máquina lhe identifica o rosto de um terrorista internacional... 
D) Imagine uma situação na qual uma máquina está identificando o rosto de um terrorista internacional... 

 
06 
De acordo com as estratégias de referenciação, pode-se identificar como elementos de retomada textual, 
contribuindo, assim, para a coesão textual, os destacados a seguir, EXCETO: 
A) “Essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos.” (2º§) 

B) “[...] Essa manobra faz com que o preço de outras ações desabe.” (1º§) 
C) “Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto [...]” (1º§) 
D) “Cada vez mais delegamos a elas decisões diante de situações imprevistas.” (3º§) 

 
07 
De acordo com as ideias e informações apresentadas, pode-se afirmar que 

A) há um processo em andamento de autonomia das máquinas, provocado e proporcionado pelo próprio ser humano. 
B) o encadeamento de ações distintas diante do alarme de uma máquina é sempre preocupante devido ao alcance e 

efeitos advindos de tal situação.  
C) as máquinas superintelingentes são o objetivo final e iminente de todo o processo de aperfeiçoamento da produção 

de máquinas de uma forma geral. 
D) as máquinas ocuparam, de modo progressivo, o lugar do ser humano em várias situações diárias gerando benefícios 

para os que as produziram e insegurança para os que utilizam seus serviços.  

 
08 
Depreende-se da última frase do texto que  
A) é necessário conter a evolução tecnológica para que haja uma discussão com argumentos consistentes acerca de tal 

assunto. 
B) o autor posiciona-se contrariamente ao fato de que máquinas tenham cada vez mais autonomia, considerando as 

consequências de tal fato. 

C) há uma confrontação com as ideias apresentadas em todo o texto, demonstrando que a progressão das máquinas 
autônomas é algo necessário e benéfico. 

D) tanto a eficiência cega quanto a competência sem compreensão são vistas pelo autor como dispensáveis quando 
relacionadas à questão da tecnologia das máquinas. 
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09 
No segmento “Não podemos, tampouco, descartar a possibilidade de elas serem produzidas acidentalmente. [...]” 

(5º§) o termo sublinhado pode ser substituído sem que haja prejuízo semântico por 

A) de repente.   B) ao contrário.   C) muito menos.  D) pouco a pouco. 

 

10 
Analise as alternativas a seguir. 

I. “à mercê de seus caprichos”. 

II. “às máquinas”. 

Acerca das duas ocorrências do acento grave nos segmentos anteriores, pode-se afirmar que 

A) é facultativo nos dois casos. 

B) justificam-se pelo mesmo motivo. 

C) é obrigatório apenas no caso II e inadequado no I.  

D) é obrigatório nos dois casos, porém, com justificativas diferentes. 

 
Texto para responder às questões 11 e 12. 
 

Casamento 
 

Há mulheres que dizem: 

Meu marido, se quiser pescar, pesque, 

mas que limpe os peixes. 

Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, 

ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. 

É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, 

de vez em quando os cotovelos se esbarram, 

ele fala coisas como “este foi difícil” 

“prateou no ar dando rabanadas” 

e faz o gesto com a mão. 

O silêncio de quando nos vimos a primeira vez 

atravessa a cozinha como um rio profundo. 

Por fim, os peixes na travessa, 

vamos dormir. 

Coisas prateadas espocam: 

somos noivo e noiva. 
(Adélia Prado – Poesia Reunida, Ed. Siciliano – São Paulo, 1991, pág. 252.) 

 

11 
Em “O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo.” é possível identificar 

em relação ao “silêncio”, o uso de figuras de linguagem:  

A) Antítese e oximoro.      C) Metonímia e perífrase. 

B) Hipérbole e metáfora.     D) Personificação e comparação. 

 

12 

“A silepse é um recurso de estilo cujo efeito de sentido está na concordância que se faz com a ideia, com o elemento 

que se tem em mente.”                (AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.) 
 

Como exemplo para o exposto anteriormente pode-se apresentar: 

A) “ele fala coisas como ‘este foi difícil’”. 

B) “A qualquer hora da noite me levanto”. 

C) “É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha,”. 

D) “Por fim, os peixes na travessa,/ vamos dormir”. 
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Texto para responder às questões de 13 a 15. 
 

Todo ato criativo acontece, inicialmente, por meio de uma crise. Em um mundo em crise, não se pode falar sobre 
criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de uma crise. Neste desafio, deve-se ter 
como aliado o diálogo, possível instrumento de transformação do real e superação de crises e conflitos. O ato criativo, 
talvez consista na promoção do diálogo. Para isso, é preciso demonstrar que não há um método, ou uma dialética, mas 
apenas o diálogo, que é a fala entre duas pessoas. No diálogo, não há um método definido, há apenas um jogo. A 
dialética é uma técnica (techné), ou melhor, um método preciso e teleológico, que busca um fim, uma resposta. É por 
intermediação da dialética, que é a arte de raciocinar, da lógica – dialektiké (techné) discussão, em um constante 
processo de racionalização – que somos levados a vivenciar em um mundo dominado pela técnica moderna, o filho 
perverso da techné. É necessário, entretanto, cada vez mais de diálogo, de jogos de linguagem, de relações amorosas 
solidárias e carismáticas, e não de dialética, que é estéril.  

(AMORIM, Wellington Lima. SILVA, Everaldo. Filosofia, Ciência e Vida. nº 121. Fragmento.) 
 

13 
De acordo com o texto:  
A) O diálogo se faz necessário diante da técnica da dialética. 
B) Diálogo e dialética são conceituados como práticas de características distintas. 
C) A dialética sobrepõe-se ao diálogo diante da necessidade de se buscar soluções.  
D) Como método não definido, o diálogo não pode suprir a real necessidade da sociedade atual.  
 

14 
A primeira frase do fragmento contém uma relação entre unidades de significado que expressam:  
A) A falsidade de seu próprio conteúdo. 
B) Noção de contrariedade a partir do contexto apresentado.  
C) Um exagero inverossímil, conferindo ênfase à informação apresentada.  
D) Comparação assimilativa em que há equiparação explícita entre dois objetos do discurso.  
 

15 
Considerando o emprego de elementos de coesão textual, a substituição da expressão destacada em “Em um mundo 
em crise, não se pode falar sobre criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de uma 
crise.” mantendo-se o sentido original resultaria em: 
A) lhe superar.       C) a superação de tal situação. 
B) superar-lhe.       D) sua superação de uma crise.  

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

16 
“Determinado usuário digitou um texto na ferramenta Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão) e necessita 
dividi-lo em duas colunas para formatá-lo no estilo de um jornal.” Na ferramenta em questão, o procedimento para 
realizar essa tarefa é selecionar todo o texto e, em seguida, clicar no grupo: 
A) Texto da guia Revisão, clicar no botão Colunas e, em seguida, selecionar a opção Duas. 
B) Parágrafo da guia Início, clicar no botão Formatar Colunas e, em seguida, selecionar a opção Dois. 
C) Páginas da guia Exibição, clicar no botão Formatar Colunas e, em seguida, selecionar a opção Duas. 
D) Configurar Página da guia Layout da Página, clicar no botão Colunas e, em seguida, selecionar a opção Dois. 
 

17 
Na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), o recurso existente no grupo Configurar Página da 
guia Layout da Página que especifica linhas e colunas a serem repetidas em cada página impressa é: 
A) Definir Topo.   B) Imprimir Títulos.  C) Destacar Seleção.  D) Marcar Cabeçalho. 
 

18 
Na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), a função SOMASE é utilizada para adicionar as 
células especificadas por um determinado critério ou condição. São parâmetros desta função, EXCETO: 
A) Critérios.   B) Intervalo.   C) Núm_dígitos.   D) Intervalo_soma. 
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19 
Analise as seguintes afirmativas sobre a ferramenta Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão). 
I. O recurso de formatação Tachado é utilizado para desenhar uma linha no meio do texto selecionado. 
II. O recurso Hifenização é utilizado para permitir que o Word quebre linhas entre as sílabas das palavras. 
III. O recurso Anotações é utilizado para adicionar um novo comentário sobre um texto selecionado. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.    B) II.    C) III.    D) I e II. 
 

20 
Analise as afirmativas sobre itens de hardware em um computador. 
I. O mouse é um dispositivo exclusivo de saída de dados. 
II. LCD e CRT são tecnologias utilizadas em monitores. 
III. A placa PCI Express é a principal placa do computador sendo responsável por conectar todas as outras placas e 

dispositivos. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.    B) II.    C) III.    D) I e II. 

 
NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 

 

21 
“É o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos 
fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva.” A descrição anterior trata-se de: 
A) Atenção secundária.      C) Serviços de vigilância epidemiológica. 
B) Serviços de vigilância sanitária.    D) Serviços de atenção primária como um todo. 
 

22 
“Notificações (de doenças ou eventos adversos à integridade física e/ou mental), voluntárias e espontâneas que 
ocorrem na rotina do serviço de saúde.” Trata-se de: 
A) Fonte sentinela.      C) Vigilância de ação. 
B) Vigilância passiva.      D) Vigilância sindrômica. 
 

23 
“É entendida como uma redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários 
níveis de governo.” De acordo com essa afirmativa, podemos afirmar que se trata de um princípio de organização do 
Sistema Único de Saúde (SUS) denominado: 
A) Resolubilidade.  B) Hierarquização.  C) Descentralização.  D) Participação social. 
 

24 
Os recursos federais para a manutenção e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS) provêm em sua maior 
parte de: 
A) Doações públicas.      C) Orçamentos da seguridade social. 
B) Instituições filantrópicas.     D) Organizações não governamentais. 
 

25 
Por epidemias podemos inferir que se trata do aumento do número de casos além dos limites estabelecidos. De 
acordo com essa definição, uma doença que está em estado epidêmico na atualidade na região Sudeste se refere a: 
A) Sífilis.       C) Hepatite C. 
B) Tularemia.       D) Tuberculose e suas formas não pulmonares. 
 

26 
“Em uma determinada área com 150 mil habitantes, 5 crianças menores de 1 ano morreram no ano de 2015.” 
Sabendo-se que nasceram nesse mesmo período 500 crianças, assinale, a seguir, o coeficiente de mortalidade infantil 
do local. 
A) 0,03/1000 habitantes.     C) 10/1000 nascidos vivos. 
B) 10% do total de óbitos.     D) 100/1000 nascidos vivos. 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ/MG 

Cargo: Odontólogo Saúde Pública (51-T) 
Prova aplicada em 05/02/2017 – Disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net a partir do dia 06/02/2017. 

- 7 - 

27 
Apesar de mantida em níveis endêmicos, a doença de Chagas ainda preocupa os serviços de vigilância em saúde 
devido às suas formas não peculiares de transmissão; analise-as. 
I. Transmissão transfusional. 

II. Transmissão alimentar. 
III. Veiculação hídrica. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III.   B) I, apenas.   C) I e II, apenas.   D) II e III, apenas. 

 
28 
Sobre os fatores que aumentam os coeficientes de prevalência de uma doença, analise as alternativas a seguir. 
I. Aumento da incidência. 
II. Melhoria das técnicas diagnósticas. 

III. Introdução de terapêuticas mais eficazes. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III.   B) I, apenas.   C) I e II, apenas.   D) II e III, apenas. 

 
29 
“Compreende uma área geográfica que comporta uma população com características epidemiológicas e sociais e com 

suas necessidades e recursos de saúde para atendê-la.” Trata-se de: 
A) Equidade do sistema.      C) Potencialização sanitária. 
B) Territorialização do SUS.     D) Território do distrito sanitário. 

 
30 
Cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exercerem, em seu âmbito administrativo: 
I. Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde. 
II. Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde. 
III. Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.   B) I, apenas.   C) I e II, apenas.   D) II e III, apenas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

31 
Um cisto é composto por três estruturas básicas: uma cavidade central, um revestimento epitelial e uma parede 
externa (cápsula). O revestimento epitelial difere entre os tipos de cistos. Cistos odontogênicos apresentam o 
revestimento do lúmen derivado do epitélio envolvido no desenvolvimento do dente. Assinale a alternativa que 
apresenta o cisto odontogênico cuja variante periférica, nos tecidos moles gengivais, já se encontra descrita na 
literatura. 
A) Queratocisto.       C) Cisto odontogênico glandular. 
B) Cisto dentígero.      D) Cisto odontogênico ortoceratinizado. 
 

32 
A sífilis é uma doença transmissível sexualmente e tem sido um importante problema de saúde pública por séculos. 
Ela ocorre como uma doença transmissível em humanos, pois não sobrevive bem fora do corpo humano. O 
diagnóstico geralmente é difícil, porque as manifestações clínicas são amplamente variadas e costumam imitar 
muitas outras condições durante seus estágios de progressão. Sobre a sífilis, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Quanto mais tempo a mãe tiver tido a infecção, menor a chance de infecção fetal. 
(     ) Lesões sifilíticas orais podem ocorrer em qualquer estágio da doença. 
(     ) Condiloma lata são lesões papilares associadas à sífilis terciária.  
(     ) A Tabes dorsalis caracteriza o envolvimento do sistema nervoso central e está associada à sífilis secundária.   
A sequência está correta em 
A) F, F, V, V.             B) V, V, F, F.          C) F, V, V, V.        D) V, F, F, F.           
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33 
Os analgésicos não opioides modificam mecanismos periféricos e centrais envolvidos no desenvolvimento da dor. São 
indicados por tempo curto, particularmente para dores tegumentares, leves e moderadas, comuns em polpa e 
periodonto. Sobre os analgésicos não opioides, analise as afirmativas a seguir. 
I. O paracetamol possui como principal efeito colateral a hepatotoxicidade, podendo levar ao aparecimento da 

síndrome de Reye (encefalopatia e dano hepático grave). 
II. A associação dos analgésicos não opioides está indicada nas dores odontogênicas de maior intensidade, devendo, 

nestes casos, se manter a posologia individual de cada fármaco. 
III. O etodolaco e o meloxicam são inibidores seletivos da COX2 (cicloxigenase 2). 
IV. Na maioria dos casos, um anti-inflamatório não esteroide tradicional não seletivo da cicloxigenase 2 é utilizado por 

apenas alguns dias, o que reduz a importância de qualquer benefício gastrointestinal associado ao uso prolongado 
do celecoxibe.   

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.                 B) I e III.                         C) II e IV.              D) III e IV.                
 

34 
Qualquer dente que não irromper na arcada no período esperado e que não se espera que irrompa é considerado um 
dente incluso. As taxas de complicações da extração de terceiros molares inclusos, segundo Michael Miloro e Antonia 
Kolokythas, variam de 4,6 a 30,9%, com média de aproximadamente 10%. Sobre as complicações associadas à cirurgia 
de terceiro molar, analise as afirmativas a seguir. 
I. Dentre os fatores que contribuem para a osteíte alveolar (alvéolo seco) estão o uso de anticoncepcionais orais, o 

gênero feminino e o tempo de cirurgia. 
II. Já está bem estabelecido na literatura que a utilização sistêmica de antibiótico pré-operatório e a irrigação            

pré-cirúrgica de gluconato de clorexidina a 0,12%, em pacientes com risco maior, têm mostrado benefícios para 
diminuir a incidência de osteíte alveolar. 

III. A utilização de antibiótico local não reduz a incidência de osteíte alveolar. 
IV. Via de regra, os defeitos de uma fístula bucoantral com menos de 2 mm de diâmetro fecham-se, espontaneamente, 

após a realização de sutura. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e III.                         B) I e IV.                 C) II e IIII.                 D) II e IV.            
 

35 
Para contornar os problemas causados ao tecido gengival pelos meios mecânicos e químicos estão disponíveis fios de 
algodão com substâncias químicas vasoconstritoras. Sobre as substâncias químicas utilizadas associadas aos fios de 
algodão para provocar afastamento gengival, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O tempo de permanência de um fio retrator embebido em epinegrina, com uma concentração de 0,2 a 1 mg, não 

deve exceder dois minutos. 
(     ) Os fios com solução de sulfato de alumínio são mais efetivos do que aqueles embebidos em epinefrina. 
(     ) Os fios empregados com sulfato de alumínio não devem ser usados com silicone de adição.  
(     ) Os fios empregados com sulfato férrico não devem ser usados com silicone de adição. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V, V.             B) V, V, F, F.          C) F, V, V, V.        D) V, F, F, F. 
 

36 
A agulha é o veículo que permite que a solução anestésica local passe do cartucho odontológico para os tecidos ao 
redor da ponta da agulha. Sobre a agulha utilizada para anestesia local em odontologia, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. As agulhas devem ser trocadas depois de três ou quatro penetrações teciduais no mesmo paciente. 
II. Quanto maior o número da agulha, maior é a possibilidade de se ter aspirações positivas. 
III. As agulhas nunca devem ser entortadas para serem inseridas em tecidos moles, independente da profundidade da 

inserção.  
IV. Apenas uma agulha para anestésicos locais é necessária em consultórios odontológicos, a de calibre 25 longa, que 

pode ser usada em todas as técnicas anestésicas.  
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e III.                         B) I e IV.                 C) II e III.                 D) II e IV.            
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37 
“O operador de aparelhos de raio-x deve estar pronto para responder clara e completamente ao ser questionado 
sobre as precauções tomadas em favor dos pacientes quando tiradas radiografias. Além disso, as pessoas que 
trabalham no consultório devem ser conhecedoras de medidas que possam minimizar a exposição ocupacional. O 

operador de raio-x deve colocar-se no mínimo à distância de _______ metro(s) do aparelho e em um quadrante de 
segurança que fique em um ângulo entre _____ e _____ do feixe primário.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) 1,5 / 45° / 100°   B) 1,7 / 60° / 120°  C) 1,8 / 90° / 135°  D) 2 / 70° / 90° 

 
38 
A organização Mundial de Saúde (1986) definiu a promoção de saúde como “um conceito unificado para aqueles que 
reconhecem a necessidade de mudança nos modos e nas condições de vida para promover a saúde. A promoção de 
saúde representa uma estratégia mediadora entre pessoas e seus ambientes, sintetizando escolha pessoal e 

responsabilidade social em saúde para a criação de um futuro mais saudável”. Sobre a promoção de saúde bucal, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Um grande impacto (resolutividade) na experiência de cárie em escolares tem sido documentado com a exclusiva 

intervenção em educação em saúde bucal. 
II. O flúor permanece sendo a medida preventiva mais potente contra as cáries. 

III. A abordagem clínica essencialmente dedicada ao controle da microbiota supra e subgengival pode ser insuficiente 
para controlar a periodontite em nível populacional.  

IV. O modelo biológico de Keyes (placa dentária, dieta e dente-diagrama de Keyes) é suficiente para explicar a 
prevalência da cárie em populações. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e III.                         B) I e IV.                 C) II e III.                 D) II e IV.            

 
39 
A cimentação de próteses fixas definitivas recebe essa denominação devido às características do agente cimentante 

utilizado. Sobre os agentes cimentantes utilizados para cimentação definitiva, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os cimentos de ionômero de vidro possuem alto coeficiente de expansão térmica. 
II. Os cimentos de fosfatos de zinco possuem adesão puramente micromecânica com a dentina e com as superfícies 

metálicas ou cerâmicas. 
III. Os cimentos resinosos possuem alta solubilidade e alta resistência. 

IV. Os cimentos autoadesivos possuem a capacidade de liberar o flúor. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e III.                         B) I e IV.                 C) II e III.                 D) II e IV.               

 
40 
A Portaria do Ministério da Saúde nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, aprova a política nacional de atenção básica e 
estabelece a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica e estratégias de saúde da família. 
Sobre os princípios e diretrizes gerais da atenção básica, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) As práticas de cuidado e gestão desenvolvidas na atenção básica são dirigidas às populações de territórios 

definidos, levando em consideração critérios de risco e vulnerabilidade no manejo das demandas e necessidades 
de saúde, somente naqueles casos em que há alterações epidemiológicas importantes. 

(     ) As práticas de cuidado e gestão na atenção básica de saúde são desenvolvidas com o mais alto grau de 
descentralização e capilaridade próxima à vida das pessoas. 

(     ) As redes de atenção à saúde constituem-se em arranjos organizativos formados por ações e serviços de saúde com 

semelhantes configurações tecnológicas e missões assistenciais, articulados de forma independente e com base 
territorial. 

(     ) As ações e serviços de saúde na atenção básica têm como pilar o processo de trabalho centrado no usuário, e o 
cuidado do usuário é o imperativo ético-político que organiza a intervenção técnico-científica. 

A sequência está correta em 
A) F, V, F, V.             B) F, V, V, F.          C) V, F, V, V.        D) V, F, F, F. 
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41 
“Na confecção de elementos unitários ou de prótese parcial fixa com presença de __________________ e 
___________ de sinais e sintomas de trauma oclusal opta-se pelo registro em máxima intercuspidação habitual.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) estabilidade oclusal / ausência     C) instabilidade oclusal / ausência 
B) estabilidade oclusal / presença    D) instabilidade oclusal / presença 

 
42 
“No que se refere à política de atenção básica compete _________________________ e ao Distrito Federal pactuar 
com a _________________________ estratégias, diretrizes e normas de implementação no Estado, de forma 
complementar às existentes, desde que não haja restrições destas e que sejam respeitados as diretrizes e os 
princípios gerais regulamentados na Portaria do Ministério da Saúde nº 2.488, de 21 de outubro de 2011.” Assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) ao Ministério da saúde / Comissão Intergestores Tripartite (CIT) 
B) à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) / Secretaria Municipal de Saúde 
C) às Secretarias Estaduais de Saúde / Comissão Intergestores Bipartite (CIB) 
D) às Secretarias Estaduais de Saúde / Comissão Intergestores Tripartite (CIT) 

 
43 
Criada por meio da Portaria MS/GM nº 793, de 24 de abril de 2012, a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 
(RCPD), no âmbito da saúde bucal, propõe-se a garantir o atendimento odontológico qualificado a todos os 
portadores de deficiência. Sobre o atendimento odontológico às pessoas com deficiência, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. Todo atendimento a esse público deve ser iniciado na atenção básica, que referenciará para o nível secundário 

(Centro de Especialidades Odontológicas – CEO) ou terciário (atendimento hospitalar) apenas os casos que 
apresentarem necessidades especiais para o atendimento. 

II. Todo atendimento a esse público deve ser iniciado, na atenção odontológica, em nível secundário (Centro de 
Especialidades Odontológicas – CEO) ou terciário (atendimento hospitalar). 

III. Todos os CEOs (Centros de Especialidades Odontológicas), credenciados pelo Ministério da Saúde para atuar na 
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, podem solicitar o incentivo adicional. Para tanto, estes CEOs precisam 
cumprir alguns requisitos mínimos, com o de disponibilizar 40 horas semanais, no mínimo, para atendimento 
exclusivo às pessoas com deficiência. 

IV. Somente CEOs (Centros de Especialidades Odontológicas) tipo III podem solicitar o incentivo adicional. Para tanto, 
estes CEOs precisam cumprir alguns requisitos mínimos, com o de disponibilizar 20 horas semanais, no mínimo, para 
atendimento exclusivo a pessoas com deficiência. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e III.                         B) I e IV.                 C) II e III.                 D) II e IV.               

 
44 
A promoção de saúde bucal está inserida num conceito amplo de saúde que transcende a dimensão meramente 
técnica do setor odontológico, integrando a saúde bucal às demais práticas de saúde coletiva. Dentre as ações de 
promoção e proteção de saúde desenvolvidas pelo sistema de saúde, analise as afirmativas a seguir. 
I. A promoção de saúde bucal está inserida na construção de políticas públicas saudáveis, no desenvolvimento de 

estratégias direcionadas a algumas pessoas da comunidade. 
II. Políticas que gerem oportunidades de acesso à água tratada são importantes, mas não estão no âmbito das 

estratégias de saúde bucal. A promoção de saúde bucal está relacionada somente à fluoretação das águas e ao uso 
de dentifrício fluoretado que asseguram a disponibilidade de cuidados odontológicos básicos apropriados.  

III. Ações de promoção da saúde incluem também trabalhar com abordagens sobre os fatores de risco ou de proteção 
simultâneos tanto para doenças da cavidade bucal quanto para outros agravos (diabete, hipertensão, obesidade, 
trauma e câncer), tais como: políticas de alimentação saudável para reduzir o consumo de açúcares, abordagem 
comunitária para aumentar o autocuidado com a higiene corporal e bucal. 

IV. Políticas de eliminação do tabagismo também devem estar integradas às ações de promoção da saúde bucal.  
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.                        B) I e IV                  C) II e III.                D) III e IV.         
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45 
Os procedimentos clínicos integrados são necessários em muitas situações clínicas, requerendo conhecimento de 
várias especialidades, para auxiliar na resolução de inúmeras condições que podem ocorrer no dia a dia do    
cirurgião-dentista. Sobre os procedimentos clínicos integrados, analise as afirmativas a seguir. 
I. Dentes pós-extrusão devem ser mantidos no lugar pelo dobro do tempo necessário para sua erupção forçada, a fim 

de reduzir a um mínimo as recidivas, antes de tentar procedimentos de restauração definitivos.   
II. Ao atingir canais laterais e acessórios, a perda provocada pela doença periodontal pode ocasionar necrose pulpar 

e/ou inflamação pulpar irreversível. 
III. A condição representada por um dente que possui necrose pulpar total com inflamação do periodonto e reabsorção 

de osso apical é denominada de lesão endodôntica primária com envolvimento periodontal secundário. 
IV. Os pinos de fibra que aderem à dentina do canal radicular podem melhorar a distribuição de forças aplicadas ao 

longo da raiz, diminuindo, assim, o risco de fratura da raiz. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e III.                         B) I e IV.                  C) II e III.                D) II e IV.         
 

46 
O espaço biológico periodontal é a distância compreendida entre a porção mais coronária do epitélio juncional até a 
crista óssea alveolar, composta por este epitélio e a inserção conjuntiva. A cirurgia de aumento de coroa clínica é um 
procedimento muitas vezes necessário para permitir um preparo dentário pré-protético apropriado e ajustar os níveis 
gengivais no intuito de recuperar ou manter o espaço biológico. O desrespeito a estas distâncias em trabalhos 
restauradores pode acarretar alterações periodontais importantes, como retração gengival formação de bolsas e 
aumento do índice de sangramento gengival. Em relação ao espaço biológico, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O espaço biológico, descrito classicamente por Gargiulo et al. (1961) e Tristão (1992), é a distância compreendida 

entre a porção mais coronária do epitélio juncional até a crista óssea alveolar, composta por este epitélio e a 
inserção conjuntiva com dimensões médias de 0,5 e 1,5 mm, respectivamente.  

(     ) Clinicamente o sulco gengival também é incluído com dimensão média de 0,69 mm que determina que a distância 
do preparo até a crista óssea seja de no mínimo 3 mm. 

(     ) O tempo de espera após a cirurgia para a realização do trabalho restaurador final pode ser bastante variado de 
acordo com cada situação clínica, com prazos variando de 45-60 dias até seis meses em áreas que a estética é 
importante, sendo que a formação completa da lâmina dura pode levar até um ano. 

(     ) Para a recuperação do espaço biológico de forma cirúrgica o retalho total deve ser sempre escolhido, e pode ser 
utilizado associado a correções ósseas como osteotomia e osteoplastia. 

A sequência está correta em 
A) F, V, F, V.             B) F, V, F, F.           C) F, V, V, F.        D) V, F, F, F.      
 

47 
“Para Unidade Básica de Saúde (UBS) com Saúde da Família em grandes centros urbanos recomenda-se o parâmetro 
de uma UBS para, no máximo, ______ mil habitantes, localizada dentro do território, garantindo os princípios e 
diretrizes da atenção básica.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) 10    B) 12    C) 15    D) 18  
 

48 
As crianças continuam a perder dentes prematuramente, e os procedimentos que têm como objetivo a prevenção e o 
tratamento da doença pulpar nas dentições decídua e permanente imatura permanecem parte integrante da prática 
dentária contemporânea. Sobre as terapias para a prevenção e o tratamento da doença pulpar em dentes decíduos e 
permanentes jovens, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Na pulpotomia, o cálcio presente no curativo a base de Ca(OH)2 difunde-se para a polpa participando da formação 

da ponte de dentina. 
(     ) As alterações patológicas dos tecidos periapicais circunjacentes aos molares decíduos são mais aparentes nas áreas 

de furca do que nos ápices. 
(     ) Em todos os casos que for detectada uma reabsorção interna, a pulpotomia deve ser considerada como insucesso. 
(     ) O Agregado Trióxido Mineral (MTA) apresenta excelentes taxas de sucesso, tanto clínico quanto radiográfico, em 

longo prazo quando utilizado como material curativo após pulpotomia em molares decíduos. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, V.             B) F, V, V, F.          C) V, F, V, F.        D) F, V, F, V. 
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49 
“O objetivo básico de toda restauração cimentada é estar bem adaptada e com uma linha mínima de cimento. A 
melhor localização do término cervical é aquela em que o profissional pode controlar todos os procedimentos clínicos 
e o paciente tem condições efetivas para higienização. De um modo geral, a extensão cervical dos dentes preparados 
pode variar, no máximo de ______ mm supragengival até ______ mm subgengival.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente afirmativa anterior. 
A) 1 / 0,5    B) 1 / 1,5    C) 2 / 1    D) 3 / 2  

 
50 
“Uma das principais dificuldades na interpretação de imagens de tomografia computadorizada de feixe cônico é a 
presença de artefatos, dentre eles destaca-se o fenômeno de _______________, frequentemente observado em 
imagens com a presença de metais ou materiais radiopacos como a guta-percha. Este artefato é representado pela 
formação de um halo de ___________ densidade que pode ser confundido com fraturas, reabsorções ou rarefações        
peri-implantares.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) stars shine / alta      C) beam hardening / alta  
B) stars shine / baixa      D) beam hardening / baixa  

 
 

 
 



   



   



   



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta 
grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular 
desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc. 

3. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição ou em qualquer outro meio. 

4. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar. 

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

6. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer 
tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o 
candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

7. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões. Leia-o atentamente. 

8. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única 
resposta correta. 

9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 
que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha 
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

11. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, 
poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, 
contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas. 

12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em 
sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado 
pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador 
da Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.consulplan.net, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 
(três) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 
com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso 
Público. Será disponibilizado um ponto de acesso à internet para o candidato na sede da Prefeitura Municipal de 
Sabará/MG, na Rua Comendador Viana, 119, Centro – Sabará/MG, CEP: 34505-340. 




