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CARGO: ODONTÓLOGO
TEXTO I
“Um grande crime muitas vezes achou piedade, a um grande merecimento nunca lhe faltou
inveja”. (Padre Antônio Vieira)
01) Infere-se do texto I que o autor:
A) Não valoriza os preceitos morais.
B) Desiludira-se com o cristianismo.
C) Procura evidenciar aspectos negativos do comportamento humano.
D) Manifesta um profundo sentimento de culpa.
E) Está se referindo ao crescimento das igrejas reformadas da época.
TEXTO II
“Parasitas vivem onde os grandes têm pequenas feridas secretas”. (Friedrich Nietzsche – 18441900)
02) Para o autor do texto II:
A) Os medíocres procuram explorar pequenas falhas encontradas nos que lhes são
superiores.
B) Feridas não tratadas, mesmo pequenas, desenvolvem microorganismos nocivos à saúde.
C) Ninguém é totalmente ruim ou totalmente bom.
D) Mais vale ser perfeito do que ser criticado por defeito.
E) É impossível ser perfeito.
TEXTO III
“Mentes diferem mais do que rostos”. (Voltaire – 1694-1778)
03) Infere-se do texto III que o autor:
A) Não acredita na pluralidade de pensamentos.
B) Acredita que os homens não têm diferenças físicas.
C) Acredita que os problemas humanos são sempre os mesmos.
D) Constata a diversidade dos pensamentos humanos.
E) Todas as afirmativas anteriores são falsas.
TEXTO IV
“Psicanálise é confissão sem absolvição”. (Gilbert Keith Chesterton -1874 – 1936) crítico inglês
04) Segundo o texto IV:
A) O autor faz uma censura à psicanálise.
B) Infere-se que as pessoas deveriam se confessar mais vezes.
C) O trabalho do psicanalista é inócuo.
D) O autor considera a psicanálise superior à religião.
E) O autor constata a diferença entre o papel da psicanálise e do confessionário.
TEXTO V
“Eu pinto os homens como deveria ser. Eurípedes os pinta como são”. (Sófocles 496-406 a.C.)
dramaturgo grego
05) Segundo o texto IV, podemos intuir que:
A) Sófocles usava da hipocrisia para retratar seus personagens.
B) Eurípedes era um idealista na concepção de seus personagens.
C) Sófocles deixa claro que Eurípedes era realista na construção de seus personagens.
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D) Ambos os dramaturgos eram idênticos na construção dos seus personagens.
E) Todas as afirmativas anteriores são falsas.
TEXTO VI
“A tarefa é perguntar, e inexoravelmente”. (Arthur Miller – 1915-2005) dramaturgo americano
06) Segundo o autor do texto VI, as pessoas:
A) Não devem ser questionadoras.
B) Devem inquirir como condição básica para a compreensão da realidade.
C) Devem inquirir, mas com perguntas inteligentes.
D) Quem indaga excessivamente não demonstra conhecimento.
E) Todas as afirmativas anteriores são falsas.
TEXTO VII
“Chamam de violentas as águas de um rio, mas não chamam de violentas as margens que as
aprisionam”.
(Bertold Brecht 1898-1956) dramaturgo alemão
07) Segundo o texto VII, o autor:
A) Desloca o foco das responsabilidades dos atos humanos para os fatores hereditários
B) Responsabiliza os indivíduos por suas culpas e ações
C) Justifica o sistema opressor.
D) Justifica muitas das ações de rebeldias humanas, pelas pressões sofridas pelos homens.
E) Refere-se apenas aos rios caudalosos da sua terra natal.
08) Podemos identificar “as margens que os aprisionam” como:
A) As classes sociais mais baixas da população.
B) O conjunto de situações adversas que oprimem uma população.
C) As entidades representativas das classes trabalhadoras.
D) Especificamente, os sistemas falidos da educação e da saúde.
E) Os profissionais liberais.
TEXTO VIII
“Hoje é muito difícil não ser canalha. Todas as pressões trabalham para nosso aviltamento”.
(Nelson Rodrigues – 1912- 1980) dramaturgo
09) De acordo com o texto VIII, podemos inferir que, para o autor:
A) A moral não tem significado algum.
D) As circunstâncias afetam o
comportamento humano.
B) Ser canalha já não é mais um comportamento negativo. E) O excesso de trabalho propicia
a imoralidade.
C) A imoralidade é inata no homem.
10) “Todas as pressões trabalham para nosso aviltamento”.O termo aviltamento pode ser
substituído, sem perda semântica, por:
A) enobrecimento
B) envilecimento
C) empobrecimento
D) esfacelamento
E) constrangimento
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) Analise as afirmativas concernentes à cirurgia bucal e assinale com V as verdadeiras e
com F as falsas:
( ) Para promoção de uma hemostasia adequada em pacientes hemofílicos, está indicada a
inserção de uma gaze estéril embebida em solução hemostática dentro do alvéolo e
sutura.
( ) Para a exodontia em um paciente diabético, é imperativo que a taxa de glicose esteja
acima de 250mg/dL.
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( ) A luxação é obtida por meio da aplicação firme e correta do fórceps, com movimentos
laterais e de tração do dente.
( ) Em pacientes portadores de válvula cardíaca protética, a exodontia deve ser feita sob
cobertura antibiótica.
( ) O uso de alavancas em exodontias de raízes de pré-molares e molares superiores está
contra indicado.
Indique a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) F, F, F, V, F
D) V, F, F, V, V
B) F, F, F, V, V
E) V, V, V, F, F
C) F, F, V, V, V
12) Considerando-se os cimentos de ionômero de vidro, é CORRETO afirmar que:
A) O pó deve ser incorporado ao líquido e manipulado na maior área da placa de vidro,
utilizando-se uma espátula de plástico flexível.
B) Os cimentos ionoméricos devem ser protegidos imediatamente após a retirada da matriz,
exceto os reforçados com prata, que não são susceptíveis à embebição e à sinérese.
C) A relação pó/líquido, segundo Myrha, pode ser alterada para se adequar a consistência do
cimento ao tipo de cavidade a ser restaurada.
D) O cimento de ionômero de vidro, quando manipulado corretamente, adere a diferentes
substratos em função de grupos ácidos que formam ligações hidrogenadas.
E) A união adesiva do cimento de ionômero de vidro, é mais forte em dentina, por esta conter
um maior porcentual de cálcio, proporcionando um vedamento marginal efetivo.
13) Todas as seguintes afirmativas concernentes ao amálgama dental estão corretas,
EXCETO:
A) A expansão tardia do amálgama pode ser constatada clinicamente, porém não é capaz de
causar dor intensa.
B) A temperatura da superfície do amálgama, durante o polimento da restauração, não deve
exceder a 60ºC.
C) As ligas ricas em cobre com zinco promovem uma vida útil da restauração maior que uma
liga rica em cobre sem zinco.
D) O acabamento final da restauração com amálgama deve ser realizado, no mínimo, 24
horas após a condensação do material.
E) Uma restauração com amálgama fraturada pode ser reparada , se a área envolvida for
capaz de suportar e reter adequadamente duas partes da restauração.
14) Com relação a primoinfecção da gengivoestomatite herpética aguda, podemos afirmar .
EXCETO:
A) A lesão regride sem deixar seqüelas, com a administração de antibióticos, caso não haja
complicações.
B) A sialorréia e a dor intensa estão presentes no quadro clínico.
C) O exame intrabucal permite observar estomatite generalizada, abrangendo toda a mucosa,
lábios, língua bem como a região peribucal.
D) O vírus acomete principalmente, crianças do grupo etário de 02 a 05 anos.
E) O vírus causador da doença é o herpes simplex.
15) Para confecção de uma restauração classe II com amálgama, a matriz deve apresentar
todas as seguintes qualidades. EXCETO:
A) Evitar excessos de material no nível gengival.
D) Ser de fácil aplicação e
remoção.
B) Permitir a correta restauração do contato proximal.
E) Ser o mais flexível
possível.
C) Possibilitar a obtenção do contorno anatômico apropriado.
16) É CORRETO afirmar que a liga de maior resistência à fratura na primeira hora é a :
A) Atomizada.
D) De fase dispersa.
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B) De composição única, pobre em cobre.
C) De composição única , rica em cobre.

E) Sem zinco, rica em cobre.

17) Todas as alternativas apresentam problemas que podem surgir quando os princípios e
normas oclusais não são respeitados durante um procedimento restaurador, EXCETO
A) Desgaste acentuado do material restaurador.
D) Fratura radicular.
B) Fratura da restauração.
E) Perda da dimensão vertical de
repouso.
C) Migração patológica do dente.
18) Quando os dentes estão presentes, com os côndilos fora da relação cêntrica, a posição
mais fechada entre a maxila e a mandíbula é a :
A) Máxima intercuspidação cêntrica.
D) Posição de repouso.
B) Máxima intercuspidação habitual.
E) Relação de oclusão cêntrica.
C) Posição de balanceio.
19) Numere a coluna II de acordo com a coluna I, associando corretamente a patologia à
sua manifestação bucal:
Marque a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) 1,2,3,4
B) 1,4,3,2
C) 3,4,1,2
E) 3,4,2,1
20) Qual das glândulas salivares abaixo é inativa durante o sono:
A) Submandibular
B) Sublingual
C) Glândulas menores
E)NRA
1- Carcinoma
Epidermóide
2- Queilite Angular
3- Sarcoma de Kaposi
4- Leucoplasia

D) 3,2,4,1

D) Parótida

SAÚDE PÚBLICA
( ) Nódulos avermelhados sensíveis ou dolorosos, comuns em
aidéticos.
( ) Mancha ou placa branca na superfície da mucosa oral.
( ) Lesão ulcero-infiltrativa e destrutiva em paciente tabagista e
alcoólatra.
( ) Lesão na comissura labial em pacientes com dimensão vertical
alterada.

21) Todos os itens abaixo se referem à competência de direção municipal do SUS,
excetuando-se:
A) Dar execução no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde.
B) Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre
a saúde humana.
C) Formar consórcios administrativos e intermunicipais.
D) Atuar junto aos órgãos estaduais e federais no sentido de ajuda, quando necessário, para a
fiscalização das agressões ao meio ambiente.
E) Gerir laboratórios privados de saúde e hemocentros particulares.
22) A lei federal nº. 8080/90 assim se expressa sobre a influência dos níveis de saúde da
população:
A) A organização social do país.
D) As alternativas A e B estão corretas.
B) A organização econômica do país.
E) N.R.A.
C) O desenvolvimento mundial.
23) Pela lei federal nº. 8080/90 as ações e serviços de saúde são regulados e executados:
I. Sempre, conjuntamente.
II. Por pessoas naturais e jurídicas exclusivamente de Direito Público.
III. Em caráter permanente ou eventual.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s):
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A) I

B) II

C) I e II

D) III

E) II e III

24) É verdadeiro afirmar, quanto ao artigo 3º da Lei Federal nº. 8142/90:
A) As conferências de Saúde serão anuais.
B) Os Conselhos de Saúde, necessariamente não serão paritários.
C) O CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e o CONASEMS (Conselho
Nacional de Secretários Municipais de Saúde), terão representação no Conselho Nacional
de Saúde.
D) Os recursos FNS (Fundo Nacional de Saúde) não poderão ser alocados como despesas de
custeio.
E) Os relatórios de gestão, não são essenciais.
25) Quando a atividade comunitária é direcionada a atuar junto aos serviços de saúde na
condução do SUS, tem como objetivo:
A) Economizar gastos com recursos humanos.
D) Incrementar a participação e controle
social.
B) Disciplinar a população.
E) Economizar gastos com saneamento
básico.
C) Controlar e reprimir a população.
26) No modelo de atenção básica à saúde, o enfoque epidemiológico proposto pela Norma
Operacional Básica – NOB / 96 recomenda que os municípios:
A) Notifiquem a emergência de epidemias a FNS, para que esta proceda às campanhas de
imunização.
B) Identifiquem grupos de riscos, para a eventualidade de ser necessário isolá-los em
quarentena.
C) Restrinjam as ações de saúde somente à prevenção.
D) Restrinjam as ações de saúde somente às emergências.
E) Privilegiem as ações de saúde centradas no meio ambiente, na qualidade de vida e na
atenção integral à saúde.
27)

Segundo o Ministério da Saúde, constituem-se princípios básicos para a
operacionalização do Programa de Saúde da Família, EXCETO:
A) Promoção da assistência médico-hospitalar de alta complexidade para toda a família.
B) Cadastramento da população a ser atendida.
C) Trabalho em equipe multiprofissional.
D) Centrar o trabalho no eixo da vigilância à saúde.
E) Vincular o programa à rede de serviços de saúde já existente, para a garantia da atenção
integral.

28) Na vigilância epidemiológica, a epidemia é conceituada como a ocorrência de:
A) Elevações sistemáticas do número de casos de uma doença durante determinadas
estações do ano.
B) Um grande número de casos de uma doença por um período de pelo menos três meses.
C) Um número de casos de uma doença acima do esperado, para um determinado período e
local.
D) Casos de uma doença atingindo toda a população.
E) Um razoável número de casos de uma doença.
29) O vírus da imunodeficiência humana (HIV) por transmissão vertical, pode ocorrer
através de:
A) Picada de inseto
D) Aleitamento materno
B) Compartilhamento de agulha contaminada
E) Contato sexual
C) Transfusão de sangue
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30) O nome da doença em que o vetor da dengue pode ser o mesmo da forma urbana é:
A) Hepatite
B) Poliomielite
C) Febre amarela
D) Malária
E) N.R.A.
CONHECIMENTOS GERAIS
31) O mundo está assustado e com medo de uma epidemia causada por um vírus
transmitido por frangos, chamada gripe:
A) asiática
B) aviária
C) virótica sérica
D) hinduísta
E)
N.R.A.
32) Apenas 20% das 3.000 madeireiras que atuam na Amazônia respeitam as leis
ambientais e trabalhistas do país. O padrão de excelência ou selo verde ainda reduz
mais em números as que preenchem os requisitos internacionais, que são, EXCETO:
A) Não cortar árvores raras ou jovens.
B) Respeitar o intervalo de 25 anos para explorar a mesma área.
C) Regenerar a floresta com plantio de eucaliptos.
D) Os empregados devem dispor de bons alojamentos.
E) Os cuidados com a alimentação dos empregados e escola para seus filhos também é
condição.
33) A ginástica olímpica tem feito brasileiras receber medalhas de ouro em Copa do Mundo
de Ginástica ou em Olimpíadas. Despontam neste mundo, as ginastas:
A) Camila e Laura.
D) Letizia e Lais Souza.
B) Lais Souza e Daiane dos Santos.
E) N.R.A.
C) Daniele Hipólito e Luiza Marta.

34) No final de 2005 na região do estado do Rio de Janeiro, uma doença infecciosa grave
que provoca a febre maculosa, vitimou algumas pessoas. Esta doença é transmitida
por:
A) mordida de cão
D) ratos
B) morcegos.
E) picada de cobras
C) picada do carrapato- estrela
35) A década de 60 do século XX revelou em Minas Gerais no conhecido Clube da Esquina,
grandes nomes da música popular brasileira, como:
A) Milton Nascimento, Fernando Brant e Beto Guedes
D) Júlio Iglesias, Maria Betania e
Gal Costa
B) Djavan, Ana Carolina e Elba Ramalho.
E) N.R.A.
C) Chico Buarque e Ivete Sangalo
36) A música é a melhor forma de expressão poética e espontânea de um povo. Através
dela se transmite devoções, amores, intrigas etc. Elas são típicas quando se
apresentam em:
A) trovas
D) As alternativas A, B e C estão corretas.
B) música regional
E) N.R.A.
C) música folclórica
37) No triângulo mineiro existem aspectos relevantes que influenciam no relevo, clima,
hidrografia. E na vegetação, o que é relevante?
A) As serras como Caparaó.
D) Os picos, como o pico da Bandeira.
B) Os rios importantes como São Francisco.
E) Os planaltos, como o Central.
C) O cerrado, como no Parque Nacional da Serra da Canastra.
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38) O relevo da Zona da Mata Mineira apresenta aspectos que influenciaram na cultura
agropecuária. Nesta região serras e picos importantes em altitude e projeção
econômica, tais como, EXCETO:
A) Serra da Boa esperança
D) Serra da Chibata
B) Serra da Mantiqueira
E) Pico da Bandeira.
C) Serra do Caparaó
39) Guiricema é uma cidade bem próxima da capital mineira, Belo Horizonte (cerca de 310
km) o que influencia bastante a cidade. Destes, o que não exerce influência é:
A) Mercado de vestuários.
D) Música e dança.
B) Mercado de alimentos.
E) Esportes radicais como o rappel.
C) Serviço de transporte.
40) Por ordem de importância na pecuária o município de Guiricema tem como destaque(s):
A) Galináceos, bovinos, suínos.
D)
Peixes
de
alimentos
e
ornamentação.
B) Caprinos, muares, eqüinos.
E) N.R.A.
C) Pecuária de gado de corte e cavalos manga larga.
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