
  

 

Concurso Público 
Código: 461 

 
ODONTÓLOGO 

 
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    
 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos  

10 
05 
25 

Total de questões                                                               -                                                       40 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas.  
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 

preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município. 
 

• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da 
entrega do material na mesa do fiscal. 

 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 

 
De onde vieram os índios? Essa era uma velha 

controvérsia na paleoantropologia, que pode ter sido 
resolvida agora. Um estudo genético acaba de revelar que 
alguns grupos indígenas brasileiros, como os xavantes, 
suruís e karitianas, têm parte de seu código genético 
derivado de uma população australo-asiática, mais 
parecida com os aborígenes australianos ou os negritos 
de Papua Nova Guiné do que com os siberianos, mongóis 
e chineses. 

A controvérsia se arrastava há mais de 20 anos. 
Estudos genéticos e achados arqueológicos de mais de 
um século indicavam claramente que uma leva vinda da 
Sibéria, através do Estreito de Bering - que há 15 mil anos 
podia ser cruzado ___ pé - era a origem de todos os 
nativos da América, do Canadá ao Chile. 

Mas um esqueleto encontrado em 1975 
complicou a resposta. Era uma moça que viveu em Minas 
Gerais há 11.500 anos. Surpreendentemente, quando sua 
face foi reconstruída, mostrou características australoides, 
diferente de qualquer nativo-americano moderno. O 
arqueólogo Walter Neves, da USP, batizou o achado de 
Luzia em homenagem ao fóssil africano Lucy. Neves 
teorizou que uma primeira leva de imigrantes, também 
vinda pelo estreito de Bering, chegou ___ América há 15 
mil anos, antes dos paleoíndios, com um fenótipo mais 
asiático. A teoria foi aceita e bastante discutida no Brasil, 
mas se mantinha controversa no exterior. 

Neves estava certo, ainda que ele acreditasse 
que esses primeiros povos australo-asiáticos não 
deixaram descendentes. O novo estudo indica que, sim, 
eles não só existiram como deixaram sua marca genética 
na América, ainda que bem mais modesta que a dos 
paleoíndios asiáticos. 
 

http://super.abril.com.br/ciencia/... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) a - a 
b) a - à 
c) à - à 
d) à - a 
 

2) Quanto ao assunto do texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Um estudo genético realizado revela que alguns 

indígenas brasileiros derivam de uma população 
australo-asiática, mais parecida com os aborígenes 
australianos do que com os negritos de Papua Nova 
Guiné. 

II - Um esqueleto encontrado em 1975, cuja face foi 
reconstruída, mostrou características distintas de 
qualquer nativo-americano moderno. 

 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

3) A expressão sublinhada em “A teoria foi aceita e 
bastante discutida no Brasil, mas se mantinha controversa 
no exterior.” é sinônimo de: 
 
a) Inegável. 
b) Firme. 
c) Polêmica. 
d) Provada. 
 

4) O verbo sublinhado em “... quando sua face foi 

reconstruída, mostrou características australoides...” 
classifica-se sintaticamente como: 
 
a) De ligação. 
b) Transitivo indireto. 
c) Bitransitivo. 
d) Transitivo direto. 
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5) Sobre as vozes verbais, analisar os itens abaixo: 
 
I - “A face foi reconstruída pelos arqueólogos.” está na voz 

ativa. 
II - “As descobertas foram feitas pelos paleontólogos.” 

está na voz passiva. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Os itens I e II estão incorretos. 
c) Somente o item I está correto. 
d) Somente o item II está correto. 
 

6) Sobre a concordância verbal e nominal, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Quando o assunto é a expectativa em relação à escolha 
profissional de seus filhos, os pais são bem tradicionais 
(1ª parte). De acordo com o relatório sobre a pesquisa 
produzido pelo HSBC, a preferência está relacionada ao 
fato de algumas profissões combinarem estabilidade no 
trabalho e bons salários (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

7) Ambas as palavras estão redigidas 
INCORRETAMENTE em: 
 
a) Inuzitado - análize. 
b) Especializado - astrologia. 
c) Previsão - recorrente. 
d) Azulado - azedado. 
 

8) A palavra sublinhada em “Estudos mostram que a 
acupuntura diminui o nível de atividade muscular e reduz 
os sinais e sintomas de doenças” classifica-se 
morfologicamente como: 
 
a) Adjetivo. 
b) Substantivo.  
c) Pronome. 
d) Advérbio. 
 

9) A colocação pronominal está INCORRETA em: 
 
a) Chamados de iFlex, os pneus são construídos com 

materiais amigáveis à natureza e se sustentam graças 
a uma combinação de engenharia e design. 

b) A base do projeto é parecida, usando distribuição 
geométrica de materiais para se criar sustentação. 

c) A Elástica se atenta aos grandes acontecimentos no 
Brasil e no mundo para buscar histórias interessantes. 

d) A cena não passou-se no Paquistão, mas em um bairro 
da zona sul de São Paulo. 

 

10) Sobre a pontuação, analisar os itens abaixo: 
 
I - Após anos de pesquisas, a empresa afirma, ser capaz 

de produzir chocolates que continuam sólidos em 
ambientes que estejam a até 38 graus. 

II - Desde que os chocolates começaram a surgir, 
empresas têm trabalhado em produtos que você pode 
comer onde e quando quiser, independentemente da 
temperatura. 

 
a) Somente o item I esta correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
   

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

11) O Windows possui a opção de criar uma conta de 
usuário. Sobre esse tema, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Conta Padrão. 
(2) Conta Administrador. 
(3) Conta Convidado. 
 
(---) Oferece mais controle sobre um computador e só 

deve ser usada quando necessário. 
(---) É para o dia a dia. 
(---) Para usar temporariamente o computador. 
 

a) 1 - 3 - 2. 
b) 2 - 1 - 3. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 3 - 2 - 1. 
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12) Em conformidade com a Cartilha de Segurança para 
Internet, em relação às situações onde o usuário deve 
alterar rapidamente a sua senha, analisar os itens abaixo: 
 
I - Caso um computador onde a senha esteja armazenada 

tenha sido furtado ou perdido. 
II - Ao usar um padrão para a formação de senhas e 

desconfiar que uma delas tenha sido descoberta. Neste 
caso, tanto o padrão como todas as senhas elaboradas 
com ele devem ser trocadas, pois com base na senha 
descoberta, um atacante pode conseguir inferir as 
demais. 

III - Se utilizar uma mesma senha em mais de um lugar e 
desconfiar que ela tenha sido descoberta em algum 
deles. Neste caso, essa senha deve ser alterada em 
todos os lugares nos quais é usada. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

13) Para trabalhar com intervalos de célula no Excel com 
intuito de efetuar operações matemáticas e outras, é 
necessária a utilização de sinais de pontuação. Com base 
nisso, o sinal de dois-pontos “:” tem a função de: 
 
a) Destacar o valor das células. 
b) Separar um intervalo de outro ou, simplesmente, um 

intervalo de células e fazer a união. 
c) Unir o valor das células. 
d) Indicar um intervalo de células. 
 

14) Dentre as opções disponíveis no Word 2007 na guia 
Página Inicial, no grupo Parágrafo, conforme a imagem 
abaixo, qual é a opção que permite classificar e organizar 
a seleção atual de texto? 
 

 
 

a) 
 

 

b) 
 

 

c) 
 

 

d) 
 

 

15) Considerando-se o Outlook 2007 e seus recursos, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Com _____________ pode-se rapidamente localizar as 
informações que se precisa, estejam elas em e-mails, 
calendário, contatos ou tarefas. 
 
a) a busca instantânea 
b) as categorias de cor 
c) o pré-visualizador de anexos 
d) o sinalizador de e-mails com tarefas 
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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 

  
16) O voto é a forma legal de escolher quem irá 
representar uma sociedade politicamente, além de ser um 
meio de exercer a cidadania. Em relação ao alistamento 
eleitoral, é CORRETO afirmar que é facultativo para: 
 
a) Os estrangeiros. 
b) Os conscritos. 
c) Aqueles que estiverem no período do serviço militar 

obrigatório. 
d) Os maiores de 70 anos. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
17) De acordo com a Constituição Federal, em relação 
aos direitos e deveres individuais e coletivos, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) É assegurado a todos o acesso à informação e o sigilo 

da fonte, sem restrições. 
b) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 

podendo penetrar sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante de delito, de desastre, para 
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 
judicial. 

c) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em 
locais abertos ao público, desde que autorizados 
judicialmente.  

d) A criação de associações e, na forma da lei, de 
cooperativas, depende de autorização.  

 

18) Conforme a Lei Orgânica do Município, analisar a 
sentença abaixo: 
 
O Município desenvolverá política e programa de 
assistência social e proteção à criança, ao adolescente e 
ao idoso e aos portadores ou não de deficiência, com a 
participação de entidades civis (1ª parte). O Município 
promoverá ação sistemática de proteção ao consumidor, 
de modo a garantir a segurança, a saúde e a defesa de 
seus interesses econômicos (2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

19) Segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
do Município, a respeito do adicional noturno, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um 
adicional de ___ sobre o vencimento do cargo. 
 
a) 10% 
b) 15% 
c) 30% 
d) 20% 
 

20) Em conformidade com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município, sobre a licença para 
tratar de interesses particulares, assinalar a alternativa 
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A critério da Administração, poderá ser concedida ao 
servidor estável licença para tratar de assuntos 
particulares, pelo prazo de ________________ 
remuneração. 
 
a) um ano, com  
b) até três anos consecutivos, sem  
c) até dois anos consecutivos, sem  
d) até seis meses, com 
 

21) Conforme o Decreto nº 7.508/11, são portas de 

entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de 
Atenção à Saúde os serviços: 
 
I - De atenção primária. 
II - De atenção de urgência e emergência. 
III - De atenções psicossociais e especiais de acesso 

aberto. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
 

22) Conforme exposto na Lei nº 8.080/90 - SUS, à direção 
estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: 
 
I - Promover a descentralização para os Municípios dos 

serviços e das ações de saúde. 
II - Acompanhar, controlar e avaliar as redes 

hierarquizadas do SUS. 
III - Omitir apoio técnico e financeiro aos Municípios. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
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23) Em conformidade com o Código de Ética Profissional, 
em relação aos documentos odontológicos, analisar a 
sentença abaixo: 
 
É obrigatória a elaboração e a manutenção de forma 
legível e atualizada do prontuário e a sua conservação em 
arquivo próprio seja de forma física ou digital (1ª parte). 
Os Profissionais da Odontologia deverão manter no 
prontuário os dados clínicos necessários para a boa 
condução do caso, sendo preenchido, em cada avaliação, 
em ordem cronológica, isto é, com data, hora, nome, 
assinatura e número de registro do cirurgião-dentista no 
Conselho Regional de Odontologia (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

24) De acordo com o Código de Ética Profissional, na 
fixação dos honorários profissionais, serão considerados, 
entre outros: 
 
I - A complexidade do caso. 
II - O costume do lugar. 
III - O tempo utilizado no atendimento. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

25) Segundo o Controle de Infecções e a Prática 
Odontológica em Tempos de Aids - Manual de Condutas, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - A saúde bucal é parte separável da saúde geral do 

indivíduo. 
II - A saúde bucal está diretamente relacionada às 

condições de alimentação, moradia, trabalho, renda, 
meio ambiente, transporte e lazer, liberdade e acesso 
aos serviços de saúde e à informação. 

III - A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 
(HIV) e a síndrome da imunodeficiência adquirida, 
doença mais conhecida pelo nome de Aids, vieram 
reforçar a necessidade de atualização constante do 
cirurgião-dentista e sua equipe na prevenção e 
tratamento de doenças, bem como na promoção e 
manutenção da saúde bucal dos indivíduos portadores 
do HIV/Aids. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

26) De acordo com o Guia de Recomendações para o uso 
de Fluoretos no Brasil, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(---) Os fluoretos, forma iônica do elemento químico flúor, 
são os principais responsáveis pelo declínio da cárie 
dentária em diversos países, exceto no Brasil.  

(---) A múltipla exposição aos fluoretos implica maior risco 
de desenvolvimento da fluorose dentária, em 
diferentes graus, e, portanto, requer a adoção de 
práticas de uso seguro, consciente e parcimonioso. 

 

a) E - E. 
b) C - C. 
c) E - C. 
d) C - E. 
 

27) De acordo com CARRANZA et al., sobre abscesso 
gengival, analisar os itens abaixo: 
 

I - Expansão lenta. 
II - Habitualmente, limita-se à gengiva marginal ou à papila 

interdentária. 
III - Os dentes adjacentes são muitas vezes sensíveis à 

percussão. 
 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

28) Sob a perspectiva de WANNMACHER e FERREIRA, 
qual desses anestésicos pode ser aplicado em maior dose 
por ser menos tóxico ao sistema nervoso central? 
 

a) Procaína. 
b) Lidocaína. 
c) Prilocaína. 
d) Bupivacaína. 
 

29) Assinalar a alternativa que é relacionada diretamente 
como uma das consequências da doença periodontal: 
 

a) Halitose. 
b) Tabagismo. 
c) Fluorose. 
d) Cavidades na estrutura dentária. 
 

30) Considerando-se os fatores que interferem na 
polimerização de resinas restauradoras, analisar os itens 
abaixo: 
 

I - Intensidade da fonte de luz. 
II - Distância da fonte de luz em relação ao incremento. 
III - Tamanho do incremento de resina. 
 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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31) Considerando-se o momento em que o planejamento 
cirúrgico para exodontias deve ser realizado, assinalar a 
alternativa que o precede: 
 
a) Anestesia. 
b) Exame clínico e radiográfico. 
c) Sindesmotomia. 
d) Hemostasia. 
 

32) Conforme LINDHE, em relação à formação de placa e 
a cálculos dentais, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A mineralização da placa ocorre de forma padronizada 

e em velocidade semelhante, mesmo em diferentes 
indivíduos. 

b) O cálculo subgengival é encontrado frequentemente 
nas bolsas periodontais. 

c) O cálculo supragengival é encontrado 
predominantemente próximo à saída dos ductos 
excretores das glândulas salivares menores. 

d) O exame radiográfico é o melhor método para detectar 
cálculo subgengival. 

 

33) Conforme WANNMACHER e FERREIRA, quanto aos 
anti-inflamatórios não esteroides, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Diflunisal é um medicamento recomendado para 

gestantes ou nutrizes. 
b) Indometacina potencializa o efeito anti-hipertensivo de 

diuréticos. 
c) A associação de dois anti-inflamatórios não esteroides 

não traz benefícios, pois resulta em menores 
concentrações séricas de um deles. 

d) A administração conjunta com antiácidos e outros 
antiulcerosos aumenta os danos digestivos. 

 

34) Analisar os itens abaixo: 
 
I - Os cuidados odontológicos com a criança devem iniciar 

apenas a partir da erupção do primeiro dente decíduo, 
por volta dos seis meses. 

II - A formação radicular da dentição decídua estará 
completa por volta de um ano e meio do nascimento. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

35) Quanto à anatomia do periodonto, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - O mastócito é a célula predominante do tecido 

conjuntivo. 
II - Os macrófagos são particularmente numerosos no 

tecido inflamado. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

36) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O(A) ________________ é um revestimento de células 
epiteliais ao redor do dente não erupcionado e dentro do 
folículo dentário, que deriva do órgão do esmalte. 
 
a) ectoderma 
b) bainha epitelial de Hertwig 
c) ameloblasto 
d) papila dentária 
 

37) Sob a perspectiva de ESTRELA e FIGUEIREDO, 
assinalar a alternativa que apresenta as características da 
pulpite assintomática (sintomática crônica): 
 
a) Pode apresentar ulceração pulpar e pouco efeito ao 

teste de vitalidade. 
b) Apresenta inflamação pulpar e positivo ao teste de 

vitalidade. 
c) Dor aguda quando provocado, positivo ao teste de 

vitalidade e hiperemia pulpar. 
d) Ausência de sintomas e hiperemia pulpar. 
 

38) Quanto ao cisto glóbulo maxilar, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Não requer tratamento, pois ocorre regressão 

espontânea desse cisto. 
b) É o mais comum dos cistos não odontogênicos da 

cavidade oral. 
c) A localização clássica dessa lesão ocorre entre o 

canino e o incisivo lateral. 
d) No exame radiográfico, a lesão lembra o aspecto de 

favos de mel. 
 

39) De acordo com WANNMACHER e FERREIRA, 
assinalar a alternativa que apresenta um dos efeitos 
cutâneos indesejados de glicocorticoides em uso crônico: 
 
a) Hipercalemia. 
b) Euforia. 
c) Hipertricose. 
d) Hipercinesia. 
 

40) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Técnica de ____________: a cabeça da escova é 
posicionada numa direção oblíqua, voltada para o ápice 
da raiz, com cerdas localizadas parcialmente na gengiva e 
na superfície dos dentes. Uma leve pressão, juntamente 
com movimento vibratório (leve), é então aplicada sobre o 
cabo, sem que a escova seja deslocada de sua posição 
original. 
 
a) Bass 
b) Stillman 
c) Leonard 
d) Charters 
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