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PORTUGUÊS 

 
Baseiam-se no texto a seguir as questões 01 a 04.  

 

      A racionalidade comunicativa se tornou possível com o advento da 
modernidade, que emancipou o homem do jugo da tradição e da autoridade, 
e permitiu que ele próprio decidisse, sujeito unicamente à força do melhor 
argumento, que proposições são ou não aceitáveis, na tríplice dimensão: da 
verdade (mundo objetivo), da justiça (mundo social) e da veracidade (mundo 
subjetivo). Ocorre que simultaneamente com a racionalização do mundo 
vivido, que permitiu esse aumento de autonomia, a modernidade gerou outro 
processo de racionalização, abrangendo a esfera do Estado e da Economia, 
que acabou se automatizando do mundo vivido e se incorporou numa esfera 
"sistêmica", regida pela razão instrumental. A racionalização sistêmica, 
prescindido da coordenação comunicativa das ações e impondo aos 
indivíduos uma coordenação automática, independente de sua vontade, 
produziu uma crescente perda de liberdade.  
 

01. De acordo com o texto, na modernidade: 
(A) A racionalização comunicativa valorizou o trabalho.  
(B) O homem pôde decidir quais seriam os novos valores aceitáveis.  
(C) O homem, ao perder a tradição, perdeu a autoridade.  
(D) A racionalidade impeliu o homem ao jugo da tradição.  

 

02. A racionalização do mundo vivido permitiu:  
(A) a tríplice dimensão da verdade 
(B) um aumento da autonomia  
(C) a aceitação da autoridade  
(D) a valorização do trabalho  

03. A modernidade gerou dois processos de racionalização: 
(A) a do mundo vivido e a sistêmica  
(B) a subjetiva e a objetiva  
(C) a instrumental e a da Economia  
(D) a da tradição e a da autoridade  

 

04. A racionalização regida pela razão institucional:  
(A) é imprescindível para a comunicação humana  
(B) impõe aos indivíduos a comunicação das ações  
(C) ganhou dimensão maior por causa do Estado  
(D) fez decrescer a liberdade  

05. Considere o seguinte trecho: 
 
 
 
 
 
 
 
 

O termo “ele”, em destaque no texto, refere-se: 
(A) ao médico do Milan.  
(B) a Cafu. 
(C) ao doutor José Luiz Runco. 
(D) ao volante Edu. 

 

06. Considere o seguinte diálogo: 
I. A: Por que você está triste? 
II. B: Porque ela me deixou. 

III. A: E ela fez isso por quê? 
IV. B: Não sei o porquê. Tentei acabar com as causas da crise por que 

passávamos. 
V. A: Ah! Você se perdeu nos porquês. 

 

Do ponto de vista gramatical, os termos sublinhados estão corretamente 
empregados em: 
(A) IV somente. 
(B) I, III e V somente. 
(C) II e IV somente. 
(D) I, II, III, IV e V. 

 
07. Considere as seguintes sentenças: 

I. Ele sempre falou por meias palavras. 
II. É meio-dia e meio. 

III. Estava meia nervosa por causa da mãe. 
IV. Quero meia maçã para a sobremesa. 
V. Ficaram meio revoltados com a situação. 
 

Do ponto de vista da gramática normativa, estão corretas as sentenças: 
(A) III e IV somente. 
(B) II e V somente. 
(C) I, II e III somente. 
(D) I, IV e V somente. 

 

 
08.  _____________ fábricas _________ produtos são _________ feitos. 

Assinale a alternativa cujos termos completam as lacunas de acordo 
com a norma culta. 
(A) Há, onde, mal. 
(B) Existe, aonde, mal. 
(C) Existem, onde, mau. 
(D) Há, aonde, mau. 

 
09. Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com a norma culta. 

(A) Vitamina é bom para o adequado funcionamento do organismo. 
(B) Embora fossem belos, os moços estavam só. 
(C) É necessária a contribuição de todas as pessoas. 
(D) É necessário autorização para entrar na festa. 

 
10. Considere as seguintes previsões astrológicas: 

I. Tanto a Lua como Vênus _______ a semana mais propícia a 
negociações. (deixar) 

II. Calma e tranquilidade _______ em seus relacionamentos. 
(ajudar) 

III. Discussões, contratempos financeiros, problemas sentimentais, 
nada o ________ nesta semana. (atrapalhar) 

 
Assinale a alternativa em que os verbos entre parênteses completam 
o texto do horóscopo acima de acordo com a norma culta. 
(A) deixarão, ajudará, atrapalhará. 
(B) deixará, ajudarão, atrapalharão. 
(C) deixarão, ajudarão, atrapalharão. 
(D) deixarão, ajudarão, atrapalhará. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE 

 
11. Acerca do Sistema Municipal de Saúde, previsto pela NOB/96, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) Para uma melhor regulamentação, faz-se necessário que o 

sistema municipal crie suas próprias instalações com vistas a 
melhor atender aos usuários, dessa maneira, como requisito 
inicial, é imperioso que seja apresentado um projeto posto em 
prática ou com previsão de consolidação onde os 
estabelecimentos desse subsistema municipal, do SUS-
Municipal, sejam obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura, 
bem como que estejam dentro na circunscrição Municipal, 
evitando sobretudo a invasão de competência com os 
Municípios vizinhos. 

(B) A totalidade das ações e de serviços de atenção à saúde, no 
âmbito do SUS, deve ser desenvolvida em um conjunto de 
estabelecimentos, organizados em rede regionalizada e 
hierarquizada, e disciplinados segundo subsistemas, um para 
cada município ─ o SUS-Municipal ─ voltado ao atendimento 
integral de sua própria população e inserido de forma 
indissociável no SUS, em suas abrangências estadual e 
nacional. 

(C) Independentemente da gerência dos estabelecimentos 
prestadores de serviços ser estatal ou privada, a gestão de todo 
o sistema municipal é, necessariamente, da competência do 
poder público e exclusiva desta esfera de governo, respeitadas 
as atribuições do respectivo Conselho e de outras diferentes 
instâncias de poder. 

(D) A criação e o funcionamento desse sistema municipal 
possibilitam uma grande responsabilização dos municípios, no 
que se refere à saúde de todos os residentes em seu território. 
No entanto, possibilitam, também, um elevado risco de 
atomização desordenada dessas partes do SUS, permitindo que 
um sistema municipal se desenvolva em detrimento de outro, 
ameaçando, até mesmo, a unicidade do SUS. 

 
12. São identificados quatro papéis básicos para o estado, os quais não 

são, necessariamente, exclusivos e sequenciais. Dentre eles, qual é o 
tido como mais importante e permanente? 
(A) Gestão do SUS, no âmbito estadual. 
(B) Gestão da atenção à saúde daquelas populações pertencentes 

a municípios que ainda não tomaram para si esta 
responsabilidade. 

(C) Promotor da harmonização, da integração e da modernização 
dos sistemas municipais, compondo, assim, o SUS-Estadual. 

(D) Promover as condições e incentivar o poder municipal para que 
assuma a gestão da atenção à saúde de seus munícipes, 
sempre na perspectiva da atenção integral. 

 
 
 
 
 

Em vez do médico do Milan, o doutor José Luiz Runco, da 
Seleção, é quem deverá ser o responsável pela cirurgia de 
Cafu. Foi ele quem operou o volante Edu e o atacante Ricardo 
Oliveira, dois jogadores que tiveram problemas semelhantes 
no ano passado. 
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13. Aduz a NOB/96 que, essencialmente, o novo modelo de atenção deve 

resultar na ampliação do enfoque do modelo atual, alcançando-se, assim, 
a efetiva integralidade das ações. Dessa maneira, qual a ampliação ou 
novo modelo é incorporado ao modelo dominante? 
(A) Modelo vinculado ao tratamento periférico. 
(B) Modelo Integralizador. 
(C) Modelo epidemiológico. 
(D) Modelo baseado na informação, prevenção, tratamento e cura 

(IPTC).  
 
14. Como são definidos todos os valores referentes a pisos, tetos, frações, 

índices, bem como suas revisões, negociados nas Comissões 
Intergestores (CIB e CIT), formalizados em atos dos gestores estadual e 
federal e aprovados previamente nos respectivos Conselhos (CES e 
CNS)? 
(A) Definidos com base na Arrecadação do Cofins. 
(B) Definidos com base na Arrecadação Financeira da Assistência 
(C) Definidos com base na Arrecadação Financeira Global 
(D) Definidos com base na Programação Integrada e Pactuada. 

 
15. Quem é o responsável pela Remuneração Transitória por Serviços 

Produzidos enquanto houver municípios que não estejam na condição de 
gestão semiplena da NOB 01/93 ou nas condições de gestão municipal 
definidas na NOB/96 naqueles estados em condição de gestão 
convencional? 
(A) Secretaria Estadual de Saúde. 
(B) Ministério da Saúde. 
(C) Secretaria Municipal de Saúde. 
(D) O Município em solidariedade com o Estado. 

 
16. Acerca do Índice de Valorização de Resultados (IVR), assinale a 

alternativa CORRETA. 
(A) Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 

10% do teto financeiro da assistência do estado, transferidos, 
regular e automaticamente, do Fundo Estadual ao Fundo Municipal 
de Saúde, como incentivo à obtenção de resultados de impacto 
positivo sobre as condições de saúde da população, segundo 
critérios definidos pela CIT e fixados em portaria do órgão 
competente do Ministério (SAS/MS). Os recursos do IVR não 
podem ser transferidos pela SES às SMS. 

(B) Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 5% 
do teto financeiro da assistência do estado, transferidos, regular e 
automaticamente, do Fundo Nacional ao Fundo Estadual de 
Saúde, como incentivo à obtenção de resultados de impacto 
positivo sobre as condições de saúde da população, segundo 
critérios definidos pela CIT e fixados em portaria do órgão 
competente do Ministério (SAS/MS). Os recursos do IVR podem 
ser transferidos pela SES às SMS, conforme definição da CIB. 

(C) Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 2% 
do teto financeiro da assistência do estado, transferidos, regular e 
automaticamente, do Fundo Nacional ao Fundo Estadual de 
Saúde, como incentivo à obtenção de resultados de impacto 
positivo sobre as condições de saúde da população, segundo 
critérios definidos pela CIT e fixados em portaria do órgão 
competente do Ministério (SAS/MS). Os recursos do IVR podem 
ser transferidos pela SES às SMS, conforme definição da CIB. 

(D) Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 4% 
do teto financeiro da assistência do estado, transferidos, regular e 
automaticamente, do Fundo Estadual ao Fundo Municipal de 
Saúde, como incentivo à obtenção de resultados de impacto 
positivo sobre as condições de saúde da população, segundo 
critérios definidos pela CIT e fixados em portaria do órgão 
competente do Ministério (SAS/MS).  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
17. Qual das síndromes citadas abaixo não está associadas à taurodontia? 

(A) Down 
(B) Rapp-Hodgkin 
(C) Ehlers-Danlos 
(D) Klinefelter 

 
18. O linfoma de Hodgkin clássico apresenta células neoplásicas denominadas: 

(A) células de Reed-Sternberg  
(B) células de Sézary 
(C) células de Warthin-Finkeldey  
(D) células de Tzanck 

 
 
 
 

 

 
19. Analise as afirmativas. 

 Bruxismo, apertamento dos dentes e outros hábitos 
parafuncionais são situações que geram hiperatividade muscular, 
e toda situação de estresse muscular contínuo gera 
potencialmente um fator predisponente para quadros de disfunção 
miofacial. 

 As interferências oclusais isoladas frequentemente desencadeiam 
quadros de disfunção miofacial. 

 A cárie radicular apresenta uma maior prevalência em idosos. Os 
molares são os dentes mais afetados e os incisivos inferiores os 
menos afetados. 

Quantas afirmativas acima estão corretas? 
(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 

 
20. Analise as afirmativas. 

 No Brasil, continua a necessidade do amálgama como material 
restaurador, principalmente em saúde pública. Para que apresente 
um bom desempenho clínico, é importante que seja corretamente 
indicado, como nos casos de restaurações de classes I, II e V, em 
dentes posteriores, restaurações de classe III, em distal de canino 
sem comprometimento estético e restaurações de classe V, 
vestibulares em dentes anteriores. 

 O slot horizontal é um preparo estritamente proximal para 
amálgama cuja melhor e mais comum indicação é a presença de 
dentes vizinhos, sendo muito bem indicado em pacientes jovens, 
como crianças com erupção incompleta dos dentes permanentes. 

 O amálgama dental apenas restaura o preparo cavitário e não 
melhora a resistência do remanescente dental. No início dos anos 
80 do século XX, foi introduzida a técnica de amálgama adesivo 
que reduz a microinfiltração marginal, promove o selamento 
marginal e reduz a sensibilidade operatória, com capacidade 
adesiva superior à retenção promovida pelos pinos e com a 
mesma resistência à fratura dos dentes restaurados com 
amálgama sobre verniz cavitário. 

Quantas afimartivas estão corretas? 
(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 

 
21. Analise as afirmativas.  

 A indicação de resina composta para classe II depende dos 
seguintes fatores: localização do dente no arco dentário, tamanho 
da cavidade e comprometimento estético. 

 Uma das desvantagens da resina composta é a sua alta 
condutibilidade térmica. 

 O coeficiente de expansão térmica da resina composta é 
semelhante ao das estruturas dentárias, melhorando o vedamento 
periférico das restaurações. 

 O fator de configuração cavitária não tem influência no resultado 
final de restaurações posteriores e é representado pela área da 
superfície a ser restaurada sobre a área da superfície livre. 

Quantas afirmativas estão corretas? 
(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 

 
22. A droga que pode estar relacionada a quadros de doenças gengivais 

modificadas por medicação é: 
(A) levotiroxina sódica 
(B) nifedipina 
(C) indapamida 
(D) Existem duas alternativas corretas. 

 
23. Qual dos itens abaixo não pertence a tríade clássica de lesões 

observada na síndrome de Melkersson-Rosenthal? 
(A) Tumefações nodulares nos lábios 
(B) Língua fissurada 
(C) Granulomas bucais 
(D) Paralisia facial unilateral 

 
24. Quanto à sua característica à palpação, qual massa tecidual podemos 

afirmar que se apresenta firme e móvel? 
(A) Mucocele 
(B) Lipoma 
(C) Ceratose seborreíca 
(D) Granulomas 






CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – ODONTÓLOGO 

  3 
 

 
25. “A síndrome de Heerfordt é uma manifestação incomum de 

_________________ e é caracterizada pela parotidite, pela uveíte, e pela 
paralisia do nervo facial.” 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.  
(A) Queilite granulomatosa 
(B) Sarcoidose 
(C) Histoplasmose 
(D) Blastomicose 

 
26. Quantas das alterações bucais citadas abaixo podem ser encontradas em 

pacientes com bulimia nervosa? 
● Erosão dental 
● Traumatismo da orofaringe 
● Redução do índice de cárie 
● Queilite 
● Mucosite 
● Deformidades de oclusão 
● Bruxismo 
● Intumescimento das glândulas salivares 
 

(A) 3 
(B) 5 
(C) 6 
(D) 7 

 
27. Qual dessas injúrias dentoalveolares nos dentes decíduos apresenta 

maior probabilidade de interferir na odontogênese dos germes dos 
elementos permanentes? 
(A) Luxação lateral 
(B) Avulsão 
(C) Luxação intrusiva 
(D) Existem duas alternativas corretas.  

 
28. Como a fotopolimerização tem forte relação com o sucesso da 

restauração, se ela for inadequada, poderemos ter consequências na 
restauração, como: 
(A) Deficiência nas propriedades mecânicas, evidenciada 

principalmente pela pouca resistência ao desgaste. 
(B) Menor probabilidade de agressão fisiológica devido aos 

componentes monométricos que não se converteram. 
(C) Maior pigmentação do material devido a menor absorção de fluidos 

orais. 
(D) Existem duas alternativas corretas. 

 
29. Em pacientes epiléticos deve-se evitar: 

(A) Anestésicos que contenham adrenalina ou seus derivados. 
(B) Analgésicos com cafeína ou codeína. 
(C) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
(D) N.d.a. 

30. No paciente com Alzheimer a dispnéia causada pela perda da 
capacidade de expansão torácica pode ser a responsável pela: 
(A) Respiração bucal 
(B) Xerostomia 
(C) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
(D) N.d.a. 

 
31. São cuidados que devem ser observados em pacientes portadores de 

doença de Alzheimer, exceto: 
(A) As próteses devem ser limpas por outras pessoas. 
(B) Os bochechos com enxaguatórios devem ser estimulados. 
(C) Deve ser realizada a maior quantidade de procedimentos no menor 

tempo possível. 
(D) Devem ser realizados trabalhos provisórios sempre que possível. 

 
32. São sintomas bucais no diagnóstico da síndrome de Sjögren primária, 

segundo critério europeu, exceto por: 
(A) Boca seca por mais de um mês. 
(B) Intumescimento persistente das glândulas salivares. 
(C) Necessidade de ingestão de líquidos para deglutir alimentos 

sólidos. 
(D) N.d.a. 

 
 







