PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2016

CARGO:

ODONTÓLOGO II

- Só abra este caderno quando autorizado. Ao abri-lo, verifique se a
sequência de questão está correta.
- As provas terão duração de 3 (Três) horas. O candidato poderá entregála 60 (sessenta) minutos após o início e não poderá permanecer no
recinto.
- Concluída a prova, chame o aplicador, devolva a prova e a Folha de
Respostas e assine a lista de Presença.
- Não será permitido o uso de corretivo.

PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

1 – Todos os sintomas abaixo descritos, são correspondentes ao abcesso
dento alveolar agudo na fase inicial, EXCETO:
A) ausência de extrusão dentária
B) congestinamento da mucosa em nível apical
C) dor pulsátil, localizada e intensa
D) ausência de sinais radiográficos significantes
2 – Não devemos usar o anestésico procaína em pacientes que estiverem em
terapia com:
A) Tetraciclina
B) Aminoglicosídeos
C) Sulfonamidas
D) Penicilinas
3 – A dose máxima de lidocaína com vasoconstritor que pode ser administrada
em um paciente adulto é:
A) 25ml
B) 45ml
C) 15ml
D) 35ml
4 – Como se denomina a remoção de uma lesão cística por inteiro:
A) Exérese
B) Enucleação
C) Masurpialização
D) Curetagem
5 – Queratocisto é a denominação do cisto abaixo citado:
A) Dentígero
B) Radicular
C) Residual
D) Primordial
6 – Assinale uma indicação da prótese fixa adesiva:
A) Somente em substituição a dentes anteriores
B) Para contenção ortodôntica
C) Em dentes pequenos com coroas curtas
D) Em oclusão em sobremordida

2

7 – Quando os dentes estão em máxima intercuspidação, a posição do côndilo
na cavidade glenóide é:
A) Póstero-inferior
B) Póstero-superior
C) Ântero-inferior
D) Ântero-superior
8 – A redução axial do preparo para prótese fixa, faz parte do princípio:
A) Forma de retenção
B) Forma de conveniência
C) Durabilidade da estrutura
D) Integridade marginal
9 – A união entre dois dentes pelo cemento é denominado:
A) Geminação
B) Fusão
C) Dilaceração
D) Concrescência
10 – Os alginatos são hidrocolóides de fácil manipulação e baixo custo. Quanto
tempo preconiza-se para a remoção da moldeira da boca do paciente sem que
haja distorção da moldagem:
A) 2 a 3 minutos após geleificação
B) No momento da geleificação
C) 5 minutos após geleificação
D) 6 a 7 minutos após geleificação
11 – Em um diagnóstico de um abcesso periodontal com acentuada tumefação
e dor, o tratamento indicado para a fase aguda é:
A) Raspagem e alisamento radicular
B) Incisão e drenagem
C) Utilização de antibióticos por via sistêmica
D) Cirurgia periodontal
12 – A dentina que se desenvolve quando há irritações pulpares como preparo
cavitários e lesões cariosas, apresenta túbulos irregulares, coloração mais
escura e modifica o perfil da câmara pulpar:
A) Dentina terciária
B) Dentina cariada
C) Dentina afetada
D) Dentina secundária
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13 – Quais dos músculos abaixo citados é considerado protusor da mandíbula:
A) Músculo temporal
B) Músculo Masseter
C) Músculo pterigóideo medial
D) Músculo pterigóideo lateral
14 – Qual dos anestésicos pode causar metamoglobinemia quando
administrado em grande dose.
A) Lidocaína
B) Mepivacaína
C) Bupvacaína
D) Prilocaína
15 – São objetivos da medicação intracanal, EXECETO:
A) Atuar como barreira físico-química
B) Neutralizar produtos tóxicos
C) Promover a eliminação e proliferação de microorganismos
remanescentes que sobrevivam ao preparo químico-mecânico
D) Aumentar a inflamação perirradicular para eliminar os microorganismos
16 – Com relação ao espaço biológico é correto afirmar:
A) É a distancia entre a inserção conjuntiva do colo do dente até o seu
ápice
B) É a denominação dada ao espaço do sulco gengival
C) É a distância entre a margem gengival livre e a crista óssea alveolar
D) É a distancia encontrada na bolsa periodontal
17 – A restauração de amálgama de prata apresenta um mecanismo de
autovedamento atribuido a:
A) A expansão tardia
B) Ao brunimento da restauração
C) Corrosão do material
D) Ao polimento da restauração
18 – Qual das alternativas conrrespondem as manifestações orais mais
comuns da anemia ferropriva:
A) Gengivite generalizada e glossites
B) Estomatite e doença periodontal
C) Fissuras na mucosa jugal e palato mole
D) Glossites e fissuras na comissura labial
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19 – No bloqueio do nervo palatino anterior, a agulha deve ser mantida mais
próxima possível da curvatura do osso palatino, em ângulo:
A) Nulo
B) Reto
C) Obtuso
D) Agudo
20 – A localização mais habitual dos tumores de glândulas salivares tem a
seguinte frequência:
A) Palato, lábio, bochecha e língua
B) Lingua, lábio, palato e bochecha
C) Palato, língua, bochecha e lábio
D) Lábio, língua, palato e bochecha
21 – No movimento de abertura manduibular, o músculo agonista é:
A) Masseter
B) Pterigóideo medial
C) Pterigóideo lateral
D) Ramo posterior do masseter
22 – O ionômero de vidro é contra-indicado em cavidades:
A) Classe III
B) Classe IV
C) Classe I e II em dentes decíduos
D) Tipo túnel
23 – O mecanismo de adesão resina/esmalte dos adesivos de esmalte é:
A) Auto-rentenção em microporosidades por condicionamento ácido prévio
B) Penetração nos túbulos dentinários
C) União química
D) Atuação sobre a smear layer
24 – Em um caso de infecção odontgênica, qual dos critérios abaixo determina
o encaminhamento para unidade hospitalar imediato do paciente:
A) Envolvimento dos espaços faciais
B) Temperatura elevada
C) Dificuldade de respiração e/ou deglutição
D) Aparência tóxica
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25 – Como se denomina a técnica cirúrgica indicada para regularizar o rebordo
alveolar nas exodontias múltiplas com finalidade de reposição protética
imediata:
A) Osteoplastia
B) Plastia invasiva
C) Osteotomia
D) Alveoloplastia
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO SUPERIOR – COQUEIRAL

Levantadores de copo

Eram quatro e estavam ali já há algum tempo, entornando seu
uisquinho.
A conversa não era novidade. Aquela conversa mesmo, de bêbado, de
língua grossa. Um cantarolava um samba, o outro soltava um palavrão dizendo
que o samba era ruim. Vinha uma discussão inconsequente, os outros dois
separavam, e voltavam a encher os copos.
Aí a discussão ficava mais acalorada, até que entrasse uma mulher no
bar. Logo as quatro vozes arrefeciam. Não há nada melhor para diminuir tom
de voz, em conversa de bêbado, do que entrada de mulher em bar. Mas, mal a
distinta se incorporava aos móveis e utensílios do ambiente, tornavam à
conversa em voz alta.
Foi ficando mais tarde, eles foram ficando mais bêbados. Então veio o
enfermeiro (desculpem, mas garçom de bar de bêbado é muito mais enfermeiro
do que garçom). Trouxe a nota, explicou direitinho quanto era etc., etc., e,
depois de conservar nos lábios aquele sorriso estático de todos os que ouvem
espinafração de bêbado, agradeceu a gorjeta, abriu a porta e deixou aquele
cambaleante quarteto ganhar a rua.
Os quatro respiraram fundo para limpar os pulmões da fumaça do
bar e foram seguindo calçada abaixo, rumo a suas residências. Eram casados
os quatro. Mas a bebida era muita para que qualquer um deles se preocupasse
com as espinafrações da esposa.
Afinal chegaram. Pararam em frente a uma casa e um deles, depois de
errar várias vezes, conseguiu apertar o botão da campainha. Uma senhora
sonolenta abriu a porta e foi logo entrando de sola.
- Bonito papel! Quase três da madrugada e os senhores completamente
bêbados, não é?
Foi aí que um dos bêbados pediu:
- Sem bronca, minha senhora. Veja logo qual de nós quatro é o seu
marido que os outros três querem ir para casa.
Stanislaw Ponte Preta, O Melhor de Stanislaw
Ponte Preta, Livraria José Olympio Editora (adaptação).
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26 – Relacione as palavras grifadas na primeira coluna com seu sinônimo
na segunda coluna.
PRIMEIRA COLUNA
1

SEGUNDA COLUNA

Os quatro estavam entornando seu uisquinho.
animar

2

A discussão estava acalorada.

3

Quando eles
madrugada.

4

ganharam

a

atingir
rua,

já

era
diminuir

Logo as quatro vozes arrefeciam.

beber

Marque a alternativa correta:

A

2

4

3

1

B

2

3

4

1

C

1

2

3

4

D

4

3

1

2

27 – São personagens do texto “Levantadores de Copo” EXCETO.
A) Os quatro bêbados
B) O garçom
C) O dono do bar
D) A esposa de um dos bêbados
28 – Assinale a alternativa que apresenta o sinônimo da palavra grifada na
frase abaixo:
Os bêbados, não estando de posse de suas faculdades mentais, falam
coisas inconsequentes.
A) incoerentes
B) inconscientes
C) precipitadas
D) duvidosas
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29 - Numere a segunda coluna de acordo com seu antônimo na primeira
coluna.
PRIMEIRA COLUNA

SEGUNDA COLUNA

1

estático

apagado

2

inconsequente

firme

3

cambaleante

dinâmico

4

acalorado

coerente

Marque a alternativa correta:
A

4

1

2

3

B

2

3

4

1

C

1

2

3

4

D

4

3

1

2

30 - Em que ambiente se desenvolvem os fatos narrados no texto?
A) Apenas no bar
B) Apenas na rua
C) No bar e na rua
D) Na praça
31 - Os bêbados, em geral, perdem a noção do tempo. As passagens
citadas abaixo foram retiradas do texto e revelam a despreocupação dos
quatro bêbados com relação ao tempo. EXCETO:
A) “Estavam ali já há algum tempo ... “
B) “Vinha uma discussão inconsequente, os outros dois separavam, e
voltavam a encher os copos.”
C) “Foi ficando mais tarde, eles foram ficando cada vez mais bêbados.”
D) “Quase três horas da madrugada os senhores completamente
bêbados!”
32 - Releia o terceiro parágrafo e observe a expressão: “... até que entrasse
uma mulher no bar”.
Com essa expressão, o autor:
A) dá a entender que alguma mulher chegava a entrar no bar enquanto
os bêbados lá estavam.
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B) quer dizer que nenhuma mulher entrava no bar, o autor faz apenas
uma suposição
C) dá a entender que os bêbados soltavam palavrões e voltavam a
encher os copos.
D) dá a entender que um bêbado cantarolava um samba para
conquistar a mulher que entrasse no bar.
33 - As alternativas abaixo estão de acordo com o texto “Levantadores de
Copos” EXCETO:
A) A expressão do texto “Bonito papel”, dita pela esposa de um dos
bêbados quando estes retornavam às suas casas, às três da
madrugada, deve ser interpretada num sentido figurado.
B) A expressão “Bonito papel” nesse caso, expressa ironia, isto é, o
contrário de “bonito papel ou bela conduta”.
C) A expressão “Bonito papel” nesse caso, significa péssima conduta.
D) A expressão “Bonito papel” nesse caso, deve ser interpretada num
sentido real, próprio, pois não significa folha de livro ou caderno.
34 - A expressão “língua grossa” usada no texto, deve ser tomada:
A) num sentido próprio, língua dilatada.
B) num sentido figurado, isto é, os bêbados, em geral, possuem grande
dificuldade para pronunciar as palavras.
C) num sentido real, língua muito vermelha, com tumores inflamados.
D) num sentido literal
35 - Sobre o garçom, todas as alternativas estão de acordo com o texto.
EXCETO:
A) O garçom era uma pessoa que sabia lidar com bêbados, não dando
importância às repreensões deles e mantendo o sorriso, apesar de
tudo.
B) O garçom mantinha um sorriso forçado (sorria para não criar
confusão com os bêbados e também por força de sua profissão, que
exige que se atenda bem os fregueses).
C) O garçom e o enfermeiro seguem os mesmos cursos de estudos
profissionais.
D) O garçom tem muita paciência e jeito ao lidar com pessoas bêbadas,
o autor pediu desculpas aos leitores. “Então, veio o enfermeiro
(desculpem, mas garçom de bar de bêbado, é muito mais enfermeiro
do que garçom.”
36 - Assinale a frase que pode ser completada por Há, a, à, nessa ordem:
A) ........... tempos não ....... via, mas sempre estive ........ espera de um
encontro.
B) Aqui, ........ beira do rio ........ muitos anos, existia ...... a casa do
engenho.
C) Em resposta ........ essa solicitação, só posso dizer que não ........
vaga .......... disposição
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D) Fiz ver, ............ quem de direito, que não .......... possibilidade de
atender ............ solicitação.
37 - Assinale a alternativa correta quanto à grafia das palavras:
A) Estrupo – paralização – excessão – sageta.
B) Acessor – beringela – tijela – geito.
C) Gorgeta – magestade – pesquiza – proficional.
D) Assunção – ascensão – majestoso – jiló.
38 - Em uma das alternativas abaixo, não se observou a concordância
prescrita pela gramática. Indique-a:
A) Os resultados pareciam depender do acaso.
B) A medicina tem conseguido franco desenvolvimento, hajam vistas as
pesquisas sobre o câncer.
C) O poder da propaganda é discutível, haja vista a acentuada queda de
consumo nos últimos meses.
D) O mundo encontra-se fortemente tensionado:hajam vista os recentes
conflitos armados.
39 - Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as
lacunas das frases que seguem:
I.
.......... sete e meia da noite, quando avistamos as luzes de Paris.
II.
.......... 140 quilômetros daqui até lá.
III.
Hoje .......... 20 de março.
IV.
O 26 de dezembro de 1896 ........ uma noite de glória para
Manaus.
V.
Quinze minutos ........ pouco para realizar a prova.
A

eram

é

é

foi

é

B

era

são

é

foram

são

C

eram

são

é

foi

é

D

eram

são

são

foram

são

40 - Assinale a frase correta:
A) Fazem dois meses que não chove.
B) Vão fazer dez dias que não saio de casa.
C) Não podem haver rasuras neste documento.
D) Faltam ainda seis meses para o vencimento.
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL SUPERIOR
41 – Barack Obama foi o primeiro presidente negro da história dos EUA, e
deixará a Casa Branca em 20 de janeiro de 2017. São legados de seu governo,
EXCETO:
A) Acordo nuclear com o Irã.
B) Reaproximação com Cuba.
C) Reforma no sistema de saúde dos EUA.
D) Reforma da legislação sobre imigrantes.
42 – Foram consequências da reaproximação dos EUA e de Cuba, EXCETO:
A) A reabertura das embaixadas dos EUA em Havana e de Cuba em
Washington.
B) A derrubada do embargo econômico que os EUA impunham à ilha
desde 1962.
C) A assinatura de um acordo para restabelecer os voos comerciais
diretos entre os dois países.
D) A aprovação da instalação da primeira fábrica norte-americana em
Cuba desde a revolução de 1959.
43 – Em plebiscito realizado em 23/06/16 os eleitores do Reino Unido
decidiram deixar a União Europeia. São razões para a saída do Reino Unido
do bloco, EXCETO:
A) Os repasses financeiros que os membros do bloco destinam à União
Europeia.
B) A cessão de parte da autonomia do Reino Unido para o Parlamento
Europeu.
C) Os acordos de livre comércio com o bloco europeu.
D) A imigração, em razão dos estrangeiros representarem uma
concorrência em um mercado de trabalho saturado.
44 – Após quase três décadas crescendo acima de 10% ao ano, a economia
chinesa dá sinais de desaceleração. Diante disso a China tomou as
seguintes medidas, EXCETO:
A) Substituiu o presidente e está mudando seu modelo de
desenvolvimento, até então baseado em exportações e grandes
obras internas de infraestrutura.
B) Anunciou reformas no sentido de fortalecer o consumo interno e
aumentar os salários para diminuir a dependência das exportações.
C) Ampliou o papel da iniciativa privada, que poderá investir em
empresas estatais.
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D) Passou a importar mais matérias-primas e commodities (produtos
como o petróleo, minério de ferro, carnes e grãos que têm preço
determinado internacionalmente).
45 – Sobre o conflito entre Israel e Palestina, assinale a afirmativa FALSA:
A) A criação de Israel, em 1948, deu início ao conflito entre judeus e
árabes palestinos, que viviam na região do novo país.
B) Israel ampliou seu território ao vencer uma guerra provocada por
cinco países árabes.
C) A Faixa de Gaza está submetida a um bloqueio por parte da
Cisjordânia, que proíbe a circulação de bens e de pessoas para o
território.
D) Com a ampliação do território de Israel mais de 700 mil palestinos
foram expulsos de suas casas e se tornaram refugiados.
46 – São membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU,
EXCETO:
A) JAPÃO
B) EUA
C) FRANÇA
D) REINO UNIDO
47 – Sobre a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti
(Minustah) marque a alternativa ERRADA:
A) Os capacetes azuis, soldados das missões de paz da ONU, estão
sob a chefia militar do Brasil.
B) A Minustah teve início em 2004 em meio ao caos político que estava
instalado no país.
C) O objetivo da Minustah é garantir a segurança interna, combater a
violência nas ruas e encaminhar a estabilização política do Haiti.
D) Uma das principais metas da Minustah, que é a normalização das
atividades políticas, foi plenamente alcançada e a ONU encerrará a
sua missão no final de 2016.
48 – Sobre as questões nucleares, assinale a alternativa FALSA:
A) O tratado de Não Proliferação Nuclear visa evitar que qualquer país
signatário mantenha ou adquira armas atômicas, exceto os países
membros do Conselho de Segurança da ONU.
B) A Rússia e os EUA reduziram os seus arsenais nucleares devido a
um acordo internacional.
C) Em 1997 foi elaborado um Protocolo Adicional ao Tratado de Não
Proliferação Nuclear que dá amplos poderes aos inspetores da
Agência Internacional de Energia Atômica, dispensando o aviso
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prévio para as vistorias. Há nações integrantes do tratado que não
ratificaram esse protocolo, entre elas o Irã e o Brasil.
D) O regime norte-coreano fez seu quarto teste nuclear no início de
2016, dizendo ter explodido uma bomba de hidrogênio (bomba H).
49 – A reforma agrária baseia-se em três pilares, EXCETO:
A) Desapropriação de terras improdutivas.
B) Assentamento de famílias de sem-terra.
C) Desapropriação de terras utilizadas para cultivo de plantas
psicotrópicas.
D) Apoio técnico e financeiro ao pequeno agricultor.

50 – Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas
falsas:
( ) O Brasil se tornou, desde 2008, o maior consumidor mundial de
agrotóxicos.
( )Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca) o uso de agrotóxicos
proibidos ou em quantidade acima da permitida por lei pode causar câncer,
infertilidade, malformações fetais e efeitos sobre o sistema imunológico.
( )No Brasil, desde 2003, há uma lei federal que obriga os produtos que
levam matéria-prima transgênica a trazerem no rótulo um “T” preto sobre
um triângulo amarelo. Entretanto, em abril de 2015, a Câmara dos
Deputados aprovou um projeto de lei que dispensa a obrigatoriedade do
símbolo nos rótulos dos alimentos.
( ) A Bayer comprou a empresa de sementes Monsanto e, segundo o
Greenpeace, a fusão ameaça o futuro de uma agricultura sustentável, pois
a Monsanto produz sementes transgênicas e a Bayer controla o mercado de
agroquímicos.
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