
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dentista 
 

PORTUGUÊS 

 
01) Assinale a alternativa em que a palavra se 

desempenha a função de índice de indeterminação de 
sujeito: 
a) Alugam-se imóveis. 
b) Necessita-se de professores eventuais. 
c) Lia olhou-se no espelho. 
d) Se chover, tire as roupas do varal. 
e) Não sei se digo a verdade. 
 
02) Assinale a alternativa em que a palavra que assume 

o valor morfológico de advérbio: 
a) Que perto fica a sua escola! 
b) Tem que haver um lugar para ele. 
c) Eu é que sei como dói a perda de alguém. 
d) Apresse-se que quero partir. 
e) Que dias mais tristes, que dias sem vida estes! 
 
03) Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso da 
crase: 
a) Adoro arroz à grega. 
b) Deu o presente à professora. 
c) Ele nunca foi à Itália. 
d) Estava sempre feliz à cantar. 
e) Fui à casa de Helena. 
 
04) Assinale a alternativa em que a palavra apresenta 
onze letras e nove fonemas: 
a) Tecnocracia. 
b) Civilização. 
c) Burburinhar. 
d) Duplicidade. 
e) Carrocinhas. 
 
05) Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estejam corretamente grafadas: 
a) Cisão, impingie, xachim, lêndea. 
b) Cisão, impingem, xaxim, lêndea. 
c) Cizão, impimgem, chaxim, lêndea. 
d) Cizão, impingem, chaxim, lêndia. 
e) Cisão, impingie, xaxim, lêndia. 
 
06) Assinale a alternativa incorreta quanto à 
concordância verbal: 
a) A mãe, a filha e a neta acreditam em duendes. 
b) Vossas Senhorias se equivocaram. 
c) Os Estados Unidos desprezam os outros países. 
d) Era agosto e a rainha comemorava seu aniversário. 
e) São meio dia e meia. 
 
07) Assinale a alternativa incorreta quanto à 
concordância nominal: 
a) Estou quites com o serviço militar. 
b) Eles estavam sempre alerta. 
c) Há menos mulheres aqui hoje. 
d) As crianças sempre falavam manso. 
e) As próprias mães foram à delegacia. 
 
08) Indique a alternativa em que o termo grifado 
expresse circunstância de dúvida: 
a) Amanhã irei me matricular no curso. 
b) Estou longe de casa. 
c) Ele está cada vez mais inteligente. 
d) Provavelmente chegará para o almoço. 
e) Realmente ele é um bom professor. 

 
09) ”Este vinho é ____________do Uruguai.” 
    “Espero que elas __________comigo.” 
    “O diretor ____________ a solicitação de dispensa 
médica do funcionário.” 

    “Ela fez uma ___________minuciosa do bandido ao 
delegado.” 
 
A alternativa que preenche corretamente as lacunas 
acima é: 
a) Procedente, viajem, deferiu, descrição. 
b) Procedente, viagem, diferiu, discrição. 
c) Precedente, viagem, deferiu, discrição. 
d) Precedente, viajem, diferiu, discrição. 
e) Procedente, viajem, deferiu, discrição. 
 
10) Assinale a alternativa que apresenta o vício de 
linguagem conhecido por barbarismo: 
a) Sua saia sujou. 
b) Ele vai vim aqui. 
c) A cadela da sua irmã foi passear no parque? 
d) Pagou quinze por cada. 
e) Subiu lá em cima no décimo andar. 
 
 

MATEMÁTICA 

11) A alternativa que contém o décimo termo da PG (2, -
4, 8,...), é:  
a) -512. 
b) 512. 
c) 1024. 
d) -1024. 
e) -2048. 
 

12) Leia as frases abaixo sobre a teoria dos conjuntos e 

identifique as sentenças verdadeiras. 

I. {-1, 0,1} pertencem ao conjunto dos Números Naturais.  

II. A raiz quadrada de 4 é um Número Irracional.  

III. {-4} pertence ao conjunto dos Números Racionais. 

a) Apenas I é verdadeira. 
b) Apenas II é verdadeira. 
c) Apenas III é verdadeira. 
d) Apenas I e II são verdadeiras. 
e) Apenas II e III são verdadeiras. 
 
13) Em uma proporção, sabe-se que a está para 5, assim 
como b está para 3 e que a + b = 64. Nessas condições, 
o valor que representa o dobro de a é: 
a) 24. 

b) 48. 

c) 40. 

d) 64. 

e) 80. 

 

14) Sabendo que o tanque de combustível de uma 

caminhonete tem capacidade para 75 litros de 

combustível, é correto afirmar que isso equivale, em 

centímetros cúbicos, a: 

a) 75.000 cm3. 

b) 7.500 cm3. 

c) 750 cm3. 

d) 75 cm3. 

e) 7,5 cm3. 

 

15) Sobre as sentenças matemáticas abaixo: 

I - Todo ângulo reto tem medida igual a 180°. 

II – Ângulo reto é aquele que mede 90°. 

III – Ângulo raso é aquele que mede menos de 90°. 

Estão corretas apenas as afirmações: 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) II e III. 

e) I, II e III. 

 



 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16) São atribuições específicas do cirurgião-dentista: 
I- Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil 
epidemiológico para o planejamento e programação em 
saúde bucal. 
II- Realizar procedimentos clínicos da Atenção Básica em 
Saúde Bucal, incluindo atendimento das urgências e 
pequenas cirurgias ambulatoriais. 
III- Realizar a Atenção Integral em Saúde Bucal 
(promoção, prevenção, assistência e reabilitação) 
individual e coletiva a todas as famílias, indivíduos e 
grupos específicos, de acordo com o planejamento local 
com resolubilidade. 
IV- Coordenar e participar de ações coletivas voltadas 
para a promoção da Saúde e prevenção de doenças 
bucais. 
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa 
correta: 
a) Todas estão corretas. 
b) Apenas I está correta. 
c) Apenas II e IV estão corretas. 
d) Apenas I, II e IV estão corretas. 
e) Apenas I e III estão corretas. 
 
17) O conjunto calcificado esmalte/dentina é a estrutura 
responsável pela proteção biológica da polpa, ao mesmo 
tempo em que se protegem mutuamente. A esse 
respeito, é incorreto afirmar: 
a) O esmalte é duro, resistente ao desgaste, 
impermeável e bom isolante elétrico.  
b) O esmalte protege a dentina, que é permeável, pouco 
resistente ao desgaste e boa condutora de eletricidade. 
c) A dentina, graças à sua resiliência, protege o esmalte, 
que pela sua dureza e alto grau de mineralização, é 
extremamente friável. 
d) A polpa dentária é um tecido conjuntivo altamente 
diferenciado, ricamente inervado, vascularizado e, 
consequentemente, responsável pela vitalidade do dente; 
está diretamente conjugada ao sistema circulatório e 
tecidos periapicais através do feixe vásculo/nervoso que 
entra e sai pelos forames apicais. 
e) A principal característica da polpa dentária é produzir 
dentina, não possuindo outras funções. 
 
18) Sobre as propriedades físicas, químicas e biológicas 
dos materiais protetores do complexo dentina-polpa, é 
correto dizer que: 
a) O fosfato de zinco apresenta baixa solubilidade. 
b) O policarboxilato de zinco apresenta resistência à 
tração superior à do fosfato de zinco. 
c) O óxido de zinco e eugenol apresentam propriedade 
bacteriostática, sedativa para a polpa e alta resistência à 
compressão. 
d) O cimento de fosfato de zinco caracteriza-se por baixa 
resistência, bom selamento marginal e baixa toxicidade. 
e) N.D.A. 
 
19) A intoxicação crônica ligada ao uso de flúor tem 
como efeito a fluorose dental. Marque abaixo o item 
correto: 
a) A fluorose somente ocorre nos dentes permanentes. 
b) Após a erupção de um dente, se o indivíduo receber 
altas doses de flúor, o esmalte será afetado pela 
fluorose. 
c) Dentes com fluorose leve são mais suscetíveis à cárie. 
d) Histologicamente, a fluorose apresenta um esmalte 
com áreas hipomineralizadas difusas ou porosidade 
abaixo de uma superfície de esmalte bem mineralizada. 
e) N.D.A. 
 
20) Podemos indicar como um mecanismo de ação do 

flúor. 
a) Diminuir a resistência do esmalte. 
b) Aumentar a solubilidade do esmalte. 
c) Não alterar a colonização bacteriana. 
d) Agir sobre os microrganismos, inibindo–os em pH 
baixo. 
e) N.D.A. 
 
21) O risco à cárie do paciente pode ser avaliado por 
vários aspectos encontrados no exame clínico e das 
informações fornecidas pelo paciente, sendo muito 
importante para a elaboração de um programa individual 
de prevenção. Sendo assim, pode-se dizer que: 
a) Um grande número de cavidades cariosas mostra que 
há um grande número de Streptococcus mutans, então, o 
paciente é de médio risco à cárie. 
b) Paciente com quadro de xerostomia pode ser 
enquadrado como um paciente de baixo risco à cárie. 
c) Alta concentração de Lactobacillus acidophilos mostra 
que existe uma grande quantidade de manchas brancas, 
então, o paciente é de médio risco à cárie. 
d) Pacientes sob irradiação de cabeça e pescoço são 
pacientes de alto risco à cárie. 
e) N.D.A. 
 
22) Assinale alternativa correta sobre fenômeno Fusão: 
a) Surge da tentativa de divisão de um germe dental, 
resultando em duas coroas e uma única raiz, sendo mais 
comum em dentes permanentes. 
b) É a união de dois dentes decíduos, exclusivamente. 
c) São duas coroas separadas e uma única raiz, sendo 
mais comum em dentes supranumerários. 
d) É a união de dois dentes decíduos, dois dentes 
permanentes ou de um dente normal com um 
supranumerário, sendo mais comum na dentição 
decídua. 
e) N.D.A. 
 
23) Sobre cariologia, marque a alternativa correta: 
a) O amido não é tão cariogênico quanto a sacarose. 
b) A lesão de mancha branca não é encontrada em 
dentes de adolescentes, pois a fase pré-eruptiva já 
passou. 
c) Encontramos, com frequência, cárie de cemento em 
pacientes jovens. 
d) Uma cárie aguda tem a mesma progressão que uma 
cárie crônica. 
e) N.D.A. 
 
24) “A prevenção do câncer bucal inclui, neste nível, 
somente a identificação de lesões em pessoas que 
procuram o serviço e sua referência às unidades de 
apoio.” Que nível é esse ao qual o texto se refere? 
a) Nível de atenção primária. 
b) Nível de atenção complexa. 
c) Nível de atenção básica. 
d) Nível de prevenção terciária. 
e) Nível de prevenção quaternária. 
 
25) O índice básico para fornecer uma ideia da 
prevalência da cárie dental é o CPO-D à idade de: 
a) 6 anos. 
b) 12 anos. 
c) 15 anos. 
d) 18 anos. 
e) 21 anos. 
 
26) O que significa posição de STARKEY? 
a) Posição correta de amamentação. 
b) Posição ergonômica ideal do dentista se posicionar no 
consultório. 
c) Posição recomendada para a criança pré-escolar ficar, 
enquanto a mãe escova seus dentes. 



d) Posição de colocação do fórceps para exodontia em 
primeiros molares decíduos inferiores. 
e) Posição adequada para a extração dentária. 
 
27) O Modelo de Saúde que se caracteriza pela 
integração e pela organização das atividades em um 
território definido, onde o objeto da atenção é a família é 
denominado: 
a) Estratégia Emergencial do Sistema Único de Saúde. 
b) Estratégia Saúde da Família. 
c) Estratégia do Sistema Descentralizado de Saúde. 
d) Estratégia dos Pactos da Saúde. 
e) Estratégia da Saúde Pública. 
 
28) O Índice CPO é o índice de mais amplo uso para a 
Odontologia Social. O que ele representa? 
a) Média do número de dentes decíduos cariados, 
perdidos e obturados em um grupo de crianças. 
b) Média de indivíduos com cárie, periodontite e dentes 
obturados em uma cidade. 
c) Média do número de crianças com dentes cariados, 
perdidos e obturados. 
d) Média do número total de dentes permanentes 
cariados, perdidos e obturados em um grupo de 
indivíduos. 
e) N.D.A.  
 
29) Quanto às Ações Básicas de concretização do SUS, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) A proposta é investir amplamente no primeiro nível de 
atenção, que é a “Atenção Básica”. 
b) Os problemas mais comuns devem ser resolvidos na 
Atenção Básica, deixando que os ambulatórios de 
especialidades e os hospitais cumpram com a 
competência do seu próprio papel. 
c) A Atenção Básica, mesmo que estruturada, não 
conseguirá reduzir filas e nem diminuir o consumo 
abusivo de medicamentos. 
d) A Atenção Básica sendo resolutiva, terá como 
resultado uma maior satisfação do usuário e na utilização 
mais racional dos recursos existentes. 
e) É a porta de entrada preferencial do SUS, que deverá 
disponibilizar ações de promoção, prevenção e 
recuperação da saúde. 
 
30) Sobre o acolhimento, segundo a Política Nacional de 
Humanização, assinale a incorreta: 
a) É uma das formas de concretizar os princípios da 
humanização, que se caracteriza por uma escuta 
ampliada e qualificada, ouvindo suas necessidades, mas 
percebendo aquilo que muitas vezes não é dito. 
b) É uma postura ética e de garantia da integralidade da 
atenção em saúde. 
c) É uma técnica de atendimento que está restrita a um 
espaço ou local, onde profissionais de saúde específicos 
atuam no processo do acolhimento. 
d) É uma das formas de concretizar a humanização, que 
implica no compartilhamento de saberes, necessidades, 
possibilidades, angústias ou formas alternativas para o 
enfrentamento dos problemas. 
e) É um espaço de reorganização da estrutura de saúde 
a partir de uma escuta ampliada e qualificada no SUS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


