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CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA I
TEXTO:

RETRATO EM BRANCO E PRETO

Já conheço os passos dessa estrada
Sei que não vai dar em nada,
Seus segredos sei de cor.
Já conheço as pedras do caminho
E sei também que ali sozinho
Eu vou ficar, tanto pior.
O que é que eu posso contra o encanto
Desse amor que eu nego tanto,
Evito tanto,
E que, no entanto,
Volta sempre a enfeitiçar
Com seus mesmos tristes velhos fatos,
Que num álbum de retratos
Eu teimo em colecionar.
Lá vou eu de novo como um tolo
Procurar o desconsolo
Que cansei de conhecer.
Novos dias tristes, noites claras,
Versos, cartas, minha cara,
Ainda volto a lhe escrever
Pra lhe dizer que isso é pecado,
Eu trago o peito tão marcado
De lembranças do passado
E você sabe a razão.
Vou colecionar mais um soneto,
Outro retrato em branco e preto
A maltratar meu coração.
(BUARQUE, Chico & JOBIM, Antônio Carlos.)
01) As palavras que melhor definem o poeta perante o sentimento amoroso são:
A) ceticismo / resignação
D) desilusão / angústia
B) ceticismo / paixão
E) tormento / resignação
C) tristeza / revolta
02) “Os segredos” a que se refere o poeta resumem-se:
A) Aos momentos de felicidade passados pelos amantes.
B) Aos momentos somente tristes, vividos pelos amantes.
C) Aos momentos felizes, aos momentos tristes, aos momentos de sofrimento e solidão que vivem os
amantes.
D) “À solidão, o fim de quem ama”.
E) A situações embaraçosas pelas quais quem ama, passa.
03) A expressão “noites claras”:
A) Denota as noites românticas ao luar.
B) Amplia as atitudes dos amantes se amando noite afora.
C) Ratifica o sentido da noite de luar como cúmplice dos amantes.
D) Retifica o sentimento amoroso como símbolo de felicidade.
E) Reforça a idéia de noites de insônia devido ao sofrimento amoroso.
04) Nos versos “E que, no entanto, / Volta sempre a enfeitiçar...”, a palavra sublinhada pode ser
substituída, sem alteração de sentido por:
A) adornar
B) desonrar
C) prender
D) encantar
E) ofuscar
05) “Ainda volto a lhe escrever”. A partir desse verso, o poema incorpora o discurso de uma carta. O
momento amoroso que a carta evidencia é:
A) De discussões infindáveis dos amantes.
B) De pedido de desculpa à amada.
C) De queixas e sofrimentos pelo término do relacionamento.
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D) De arrependimento pelas discussões que tiveram.
E) De reconciliação dos amantes.
06) “Procurar o desconsolo...”De acordo com o texto, o antônimo para a palavra sublinhada é:
A) tristeza
B) consternação
C) agonia
D) decepção
E) lenitivo
07) Aliteração é uma figura de linguagem que se caracteriza pela repetição de fonemas
consonantais.
Há um exemplo de aliteração em:
A) “Sei que não vai dar em nada”.
D) “De lembranças do passado”.
B) “Com seus mesmos tristes velhos fatos”.
E) “A maltratar meu coração”.
C) “Desse amor que eu nego tanto”.
08) Os seis primeiros versos do poema sugerem para o poeta:
A) Um percurso a ser traçado para o encontro do amor.
B) Um percurso longo em busca da felicidade.
C) Um percurso já traçado e conhecido em direção ao desencanto.
D) Um percurso já traçado em busca de novas e felizes experiências.
E) Um percurso já traçado, mas desafiador.
09) O título do poema “Retrato em branco e preto” está em consonância com a seguinte idéia:
A) As lembranças de um relacionamento registrado, tanto na memória, quanto na fotografia.
B) O registro de um relacionamento sem cor, sem alegria, sem luz.
C) O registro de um relacionamento rompido, mas que se transformou em uma boa lembrança.
D) O registro dos momentos felizes de um amor que o sujeito lírico não esquece.
E) O registro de um colecionador compulsivo que teima em guardar todos os momentos de sua vida.
10)

“Um amor assim violento
Quando torna-se mágoa
É o avesso de um sentimento
Oceano sem água...” (Caetano Veloso)
O verso sublinhado no excerto acima significa:
A) ódio
B) súplica
C) desdém

D) indiferença

E) sofrimento

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) A técnica de escovação que consegue remover adequadamente a placa bacteriana, atingindo as
partes mais vulneráveis da gengiva e até mesmo o “col” pertence so grupo das técnicas:
A) Mistas
B) Horizontais
C) Verticais
D) Oblíquas
E)
Circulares
12) O controle químico da placa bacteriana realizado com o digluconato de clorexidina numa
concentração de 0,02% está indicado na forma de :
A) Bochechos
B) Géis
C) Irrigadores
D) Dentifrícios
E)
Aplicações Tópicas
13) Na prevenção da cárie dentária, podemos nos utilizar da educação do paciente, dos métodos
baseados no flúor e de selantes de sulcos e fissuras. Dos selantes, aqueles que possuem maior
aplicabilidade clínica pertencem ao grupo do:
A) Cianocrilato
B) Bis-Gma
C) Poliuretano
D) Policarboxilato
E) Ionômero
14) A Odontologia integral pressupõe o trabalho nas áreas de:
A) Proteção da saúde e prevenção primária.
D) Prevenção da ocorrência e prevenção da
evolução.
B) Prevenção primária e prevenção da evolução.
E) Proteção da saúde e recuperação da
saúde.
C) Prevenção da ocorrência e recuperação da saúde.
15) No Indice Periodontal Comunitário de Necessidades de Tratamento (CPITN), o escore 3 para
diagnóstico indica presença de:
A) Bolsa periodontal com 6mm ou mais.
D) Cálculo supragengival.
B) Cálculo subgengival.
E) Placa bacteriana circunscrevendo o dente.
C) Bolsa periodontal entre 4mm/5mm.

ABITEP - www.concursosdeodontologia.com.br

3

16) O fluxo e capacidade tampão da saliva, quando muito baixos, podem aumentar o risco de cárie.
Para minimizar essa situação, deve-se adotar o seguinte procedimento:
A) Administrar medicação baseada na imipramina.
B) Combinar o uso de imipramina com cloridrato de benzetônio.
C) Estimular o consumo de alimentos ricos em proteínas e fibras.
D) Promover o selamento das fissuras dos dentes posteriores.
E) Aplicar gel de flúor tópico em intervalos mensais.
17) Na etiologia da cárie dentária, o fator que determina o mecanismo da adesão bacteriana é a:
A) Redução da espessura da película adequirida.
B) Presença de actinomyces nas superfícies lisas da coroa.
C) Combinação de microorganismos formadores de placa.
D) Capacidade de tamponamento ácido da saliva.
E) Formação de colônias bacterianas na saliva.
18) Máculas purpúricas no palato podem ter diferentes origens. As condições capazes de produzir
este quadro clínico são:
A) Mononucleose, felação e púrpura.
D) Hemofilia, sífilis e hanseníase.
B) Felação, hanseníase e hemofilia.
E) N.R.A.
C) Púrpura , mononucleose e sífilis.
19) De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos de Pedro Leopoldo, é INCORRETO afirmar
sobre o instituto da reversão:
A) Se dará somente “ex-officio”.
B) Não poderá efetuar-se em nenhum caso sem que, mediante inspeção médica, fique provada a
capacidade para o exercício da função.
C) Será cassada a aposentadoria do servidor que reverter e não tomar posse e entrar em exercício
dentro dos prazos legais.
D) Far-se-á, preferencialmente, no mesmo cargo.
E) É o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público, após verificação em processo, de que
não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria.
20) Assinale a alternativa INCORRETA:
Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao servidor municipal que:
A) Exercer advocacia administrativa.
B) Praticar insubordinação grave.
C) Abandono de cargo.
D) Praticar em serviço, ofensas físicas contra servidores ou particulares, salvo se em legítima defesa.
E) Pedir por empréstimo dinheiro ou quaisquer valores, a pessoas que tratem de interesses ou o
tenham na repartição, ou estejam sujeitas á sua fiscalização.
SAÚDE PÚBLICA
* As questões de 21 a 25 deverão ser respondidas de acordo com as alternativas abaixo:
A) I, II e III são corretas.
D) Somente III é correta.
B) I, II e III são incorretas.
E) Somente I é correta.
C) I e II são corretas.
21) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde:
I. Vigilância Sanitária
II. Vigilância de medicamentos e Hemoderivados.
III. Habitação.

Resposta
( )

22) À direção nacional do SUS compete:
I. Formular e apoiar as políticas de alimentação e nutrição.
II. Promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício Resposta (
)
profissional.
III. Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
23) As Leis Federais nº 8080/90 e nº 8142/90 formam a Lei Orgânica de Saúde, editadas com que
finalidade:
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I. Dar cumprimento ao mandamento constitucional de disciplinar legalmente a proteção
e a defesa da saúde.
II. Promover a participação complementar dos serviços privados de saúde.
III. Incluir no campo de atuação do SUS a colaboração na proteção ao meio ambiente.

Resposta (

24) A Norma Operacional Básica 96 (NOB) do Ministério da Saúde, define gerência como:
I. A direção de órgãos coordenadores de atividades de saúde no nível municipal,
como a Vigilância Sanitária.
Resposta (
II. A direção de um sistema de saúde municipal, estadual ou nacional.
III. A direção de órgãos coordenadores de atividades de saúde no nível municipal,
como a Vigilância Epidemiológica.

)

25) A transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana (HIV) pode ocorrer através do(a):
I. Picada de inseto
Resposta (
II. Transfusão sanguínea.
III. Aleitamento materno.
26) Nas últimas décadas do século XX, aconteceu uma emergência de novas doenças que estão
mobilizando as pesquisas científicas e tecnológicas. Indique abaixo a única doença que não é
emergente desta época:
A) Ebola
D) Hepatite C
B) Encefalopatia espongiforme (vaca louca)
E) Dengue
C) Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars)
27) Para responder a esta “ameaça microbiana”, faz-se necessário estruturar e fortalecer a
capacidade de investigação dos sistemas públicos e privados de pesquisas. Essa capacidade de
resposta requer:
A) Mobilização intermunicipal.
B) Auxílio de redes internacionais para redução das incidências.
C) Um sistema efetivo de vigilância e controle das doenças transmissíveis que depende de pesquisa
forte e estável.
D) Apenas de estudos científicos para desenvolver testes diagnósticos.
E) N.R.A.
28) Saneamento Ambiental – Sustentabilidade e Inclusão Social, são enfoques relacionados à Saúde
Pública. O atual quadro Brasileiro revela premente necessidade destes atendimentos, nos mais
diversos níveis. Isto requer:
A) Verificação desde a necessidade de acesso a água potável e até soluções de contaminação do solo,
da água e do ar.
B) Controle dos agravos à saúde para contenção das epidemias e endemias, minimizando a extensão
dos danos decorrentes das doenças emergentes e reemergentes.
C) Estudos somente da transversalidade das demandas da sociedade e sustentabilidade das ações.
D) As alternativas A e B estão corretas.
E) N.R.A.
29) A Lei nº 8.142 de 28/12/1990 estabelece alguns prazos para realização de eventos importantes,
tais como:
1. Conferência de Saúde – a cada quatro anos.
2. Conselho de Saúde – caráter permanente.
3. Conselho Nacional de Secretários de Saúde – (CONASS) a cada dois anos.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s):
A) 1
B) 1 e 3
C) 3
D) 1 e 2
E)
Todas
estão
incorretas.
30) A gripe aviária em humanos é causada por um vírus de alta patogenicidade e representa risco à
saúde humana. Cientistas do Mundo inteiro estudam alternativas de prevenção de vez que a
doença tem aumentado o número de vítimas mortais. O vírus classificado nesta doença é:
A) Selvagem
B) Influenza
C) UIH/SIDA
D) N5H
E) Vírus patogênico
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CONHECIMENTOS GERAIS DE CULTURA MINEIRA
31) A morte do mineiro Jean Charles de Menezes em 2005 tomou conta de diversos noticiários
internacionais. Jean Charles de Menezes era um imigrante na Europa, e foi confundido por
policiais como um terrorista, ocasionando em um sumário assassinato; uma vez que as polícias
americanas e européias vivem em constante alerta a atentados após o fatídico 11 de setembro,
em Nova York. O assassinato de Jean Charles de Menezes ocorreu em que cidade em 2005:
A) Nova York B) Paris
C) Londres
D) Madrid
E) Inglaterra
32) O movimento anarquista que se desenvolveu no Brasil nas primeiras décadas do século XX teve
participação histórica de um mineiro, nascido em Oliveira em 1882 que era poeta, teatrólogo,
filósofo e se chamava:
A) José Oiticica
D) Jacy Seixas
B) Edgard Leuroth
E) N.R.A.
C) José Romero
33) A hoje gigante empresa Vale do Rio Doce na área de mineração, iniciou suas atividades, em que
cidade mineira?
A) Itabirito
B) Belo Horizonte C) Itabira
D) Ouro Preto
E) N.R.A.
34) O ciclo do Ouro no Brasil-Colônia, após o declínio do ciclo da cana-de-açúcar, teve base
principal em duas cidades hoje conhecidas como:
A) Barbacena e São João Del Rei
D) Diamantina e Belo Horizonte
B) Ouro Preto e Santa Luzia
E) Lavras e São João Del Rei
C) Ouro Preto e Diamantina
35) Nas procissões católicas principalmente no período do ciclo de ouro em Minas Gerais, as
imagens de santos, conhecidas como santo do pau oco, recebiam esta denominação pelo
seguinte motivo:
A) Eram confeccionados com madeiras de baixa qualidade.
B) Para ficar mais leve.
C) Porque escondiam em seu interior, fugindo da fiscalização da coroa portuguesa, parte dos metais e
pedras preciosas garimpadas na província.
D) Para atender uma exigência do Vaticano, quanto as formas padrões das imagens esculpidas e
talhadas em madeira.
E) N.R.A.
36) Em busca de formas alternativas de energia a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) tem
estudos sobre a energia eólica, com o uso de turbinas que poderá ser usado:
I. Para bombear água para irrigação.
II. Para gerar energia através da adaptação de um gerador elétrico.
III. Para girar apenas um cata-vento.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s):
A) I e III
B) I e II
C) I
D) III
E) II e III
37) A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) está completando 20
anos de existência, com resultados positivos que contribuem para o desenvolvimento do
Estado, competitividade e melhoria de qualidade de vida das pessoas. Esta instituição tem como
objetivo ações em prol da pesquisa científica, tecnológica e da inovação e atua, EXCETO:
A) Fazendo registro de marcas e patentes.
B) Concedendo bolsas de estudo em todos os níveis.
C) Financiando projetos.
D) Participando de eventos no Brasil e no exterior.
E) Atuando na interpretação de resultados e comercialização de produtos.
38) Em Pedro Leopoldo, desde 1970, tem crescido bastante a preocupação com os problemas
ecológicos da região. Estes problemas estão associados à(o):
I. Ocupação das áreas cársticas do município. II. Problema de degradação dos cursos d’água.
III.
Poluição industrial
Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s):
A) I e II
D) I e III
B) I, II e III
E) Nenhuma das assertivas estão corretas.
C) II e III
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39) Desde o século XVIII, predominava na região de Pedro Leopoldo, um sistema tradicional de
plantio. O mato era derrubado e queimado e no meio das cinzas, era cultivado o plantio. Esse
sistema era conhecido como:
A) Sistema alternativo
D) Sistema das queimadas
B) Sistema de rodízio
E) N.R.A.
C) Sistema destruidor
40) Viajante e naturalista estrangeiro, que viveu na região de Pedro Leopoldo entre 1835 e 1880,
deixando registros de campo e realizando pesquisas arqueológicas:
A) Richard Burton
D) José Issa Filho
B) Fernão Dias
E) N.R.A.
C) Peter Lund

ABITEP - www.concursosdeodontologia.com.br

7

