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EMPREGO PÚBLICO:
CIRURGIÃO DENTISTA
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Língua Portuguesa: 01 a 06;  Matemática: 07 a 10; 

Conhecimentos Gerais: 11 a 14; Conhecimentos Específicos: 15 a 30. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia atentamente o trecho literário a seguir, extraído 
de um dos romances do escritor brasileiro Lima 
Barreto, para responder às próximas questões.

“É mais decente pôr a nossa ignorância no mistério, 
do que querer mascará-la em explicações que a 
nossa lógica comum, quotidiana, de dia a dia, repele 
imediatamente, e para as quais as justificações com 
argumentos de ordem especial não fazem mais do 
que embrulhá-las, obscurecê-las a mais não poder”.

01. Em relação à interpretação do texto, pode-se 
afirmar que o autor:

a) argumenta que o povo simples é incapaz de 
compreender explicações complexas.
b) denuncia a fragilidade da chamada “lógica 
comum”, tão suscetível ao erro.
c) elogia a capacidade de certos oradores de 
convencer o seu público-alvo.
d) tece uma crítica ao costume de fingir saber o que 
de fato não se sabe.
_________________________________________
02. Analise as alternativas a seguir e marque 
a que indica APENAS palavras paroxítonas que 
aparecem no texto.

a) querer - fazem - poder.
b) comum - repele - especial.
c) lógica - ignorância - explicações.
d) decente - argumentos - ordem.
_________________________________________
03. No trecho “que a nossa lógica comum, 
quotidiana, de dia a dia, repele imediatamente”, o 
pronome “que” retoma no texto a palavra:

a) Explicações.
b) Ignorância.
c) Justificações.
d) Mistério.
_________________________________________
Considere a seguinte reflexão, extraída de um 
dos livros do escritor francês Marcel Proust, para 
responder às próximas questões.

“O amor - e, por conseguinte, o temor - da multidão 
constitui um dos mais poderosos móveis entre 
todos os homens, quer procurem agradar aos 
outros ou espantá-los, ou então mostrar-lhes que 
os desprezam. No solitário, a reclusão, ainda que 
absoluta e até o fim da vida, tem muitas vezes por 
princípio um amor desregrado da multidão e tanto 
mais forte do que qualquer outro sentimento, que 
ele, não podendo obter, quando sai, a admiração da 
porteira, dos transeuntes, do cocheiro ali estacionado, 
prefere jamais ser visto e renunciar por isso a toda 
e qualquer atividade que obrigue a sair para a rua”.

04. Em relação à interpretação do texto, pode-se 
considerar que o seu autor enfatiza:

a) o individualismo e o egoísmo típicos das pessoas 
solitárias.
b) o caráter paradoxal da situação que conduz o 
solitário à solidão.
c) que o ódio cultivado pela multidão é a principal 
razão da reclusão.
d) a felicidade das pessoas sempre rodeadas por 
seus amigos e familiares.
_________________________________________
05. Logo no início do texto, o autor afirma que há 
algo que “constitui um dos mais poderosos móveis 
entre todos os homens”. Em relação à palavra 
“móveis”, nesse contexto, pode-se afirmar que traz 
o sentido de:

a) força motriz.
b) espécie de projétil.
c) qualquer peça de mobiliário.
d) conjunto de toda a mobília doméstica.
_________________________________________
06. Logo na primeira oração do texto, o autor faz 
uso da locução conjuntiva “por conseguinte”, a qual 
expressa, sobretudo, uma noção de:

a) adversidade.
b) conclusão.
c) alternância.
d) indefinição.
_________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Um sistema de equações possui um ou mais 
“conjuntos-solução”. Qual a soma entre os valores 
do conjunto-solução composto apenas por números 
negativos do sistema abaixo?

a) – 3.
b) – 5
c) – 6
d) – 8
_________________________________________
08. Sobre geometria plana, é CORRETO afirmar 
que:

a) O volume de um cubo é dado pelo comprimento 
de sua aresta ao cubo.
b) A quantidade de diagonais em um polígono é igual 
à metade da quantidade de lados deste polígono.
c) A soma dos ângulos internos de um polígono 
convexo não pode ser igual a 240º.
d) A área de um círculo é dada por C=2.π.R , em que 
R é o raio desse círculo.
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09. Qual das unidades a seguir pode representar 
uma medida de superfície?

a) Milímetro quadrado (m²).
b) Mililitro (ml).
c) Ano-luz.
d) Metro cúbico (m³).
_________________________________________
10. Para quais valores a função f(x)=3x-12 
assume valores negativos?

a) Para valores menores que 4.
b) Para valores menores ou iguais a 4.
c) Para valores maiores ou iguais a 4.
d) Para valores maiores que 4.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia a seguinte notícia, veiculada em 
novembro de 2019, a respeito de fatos relativos ao 
atual cenário político brasileiro, e marque a opção 
que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou 
nesta terça-feira que vai deixar o Partido Social 
Liberal e criar a sua própria formação política, 
denominada ______________. Prevê-se que cerca 
de 30 dos 53 deputados do Partido Social Liberal – 
partido que acolheu Bolsonaro a poucos meses das 
eleições do ano passado – se juntem ao novo partido 
no ano que vêm. A cisão surge depois de meses de 
conflitos internos, alguns assumidos publicamente”.
(Fonte: O Público, 13/11/2019, com adaptações).

a) Aliança pelo Brasil
b) Partido Renovador Progressista
c) Ação Libertadora Nacional
d) Partido Pátria Livre
_________________________________________
12. A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, adotada pelas Nações Unidas em 
1948, é um dos principais documentos da história 
dos direitos humanos. Em seu preâmbulo, essa 
declaração expõe uma série de pressupostos sobre 
o tema. A esse respeito, assinale a alternativa que 
NÃO indica um desses pressupostos.

a) O desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos 
resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a 
consciência da humanidade.
b) O reconhecimento da dignidade inerente a todos 
os membros da família humana e de seus direitos 
iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, 
da justiça e da paz no mundo.
c) O objetivo primordial da proteção aos direitos 
humanos é assegurar que todos sejam iguais, em 
todos os aspectos, e que sejam inibidas quaisquer 
iniciativas individualistas e unilaterais.

d) O advento de um mundo em que todos gozem 
de liberdade de palavra, de crença e da liberdade 
de viverem a salvo do temor e da necessidade foi 
proclamado como a mais alta aspiração do homem 
comum.
_________________________________________
13. Considere a definição a seguir, a respeito de 
um relevante aplicativo tecnológico da atualidade, e 
marque a alternativa que indica do que se trata.

“Mais de um bilhão de pessoas utilizam esse aplicativo 
para manter contato com amigos e familiares. Esse 
aplicativo disponibiliza serviços de mensagens e 
chamadas de uma forma simples e segura, e está 
disponível em telefones celulares ao redor do mundo 
todo. Fundado em 2009 por Jan Koum e Brian Acton, o 
programa surgiu como uma alternativa ao sistema de 
SMS e possibilita atualmente o envio e recebimento 
de diversos arquivos de mídia, como fotos, vídeos e 
documentos, além de textos e chamadas de voz. Em 
2014, uniu-se ao Facebook, mas continua operando 
como um aplicativo independente”.

a) Google.
b) Netflix.
c) WhatsApp.
d) Youtube.
_________________________________________
14. Analise as alternativas a seguir e identifique 
a que NÃO apresenta corretamente um dos artigos 
do Estatuto do Idoso.

a) O envelhecimento é um direito personalíssimo e a 
sua proteção um direito social, nos termos desta Lei 
e da legislação vigente.
b) É obrigação do Estado retardar, na medida 
do possível, todo e qualquer processo de 
envelhecimento, mediante efetivação de políticas 
públicas.
c) É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, 
colocando-o a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor.
d) Todo cidadão tem o dever de comunicar à 
autoridade competente qualquer forma de violação 
a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha 
conhecimento.
_______________________________________
QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. As restaurações inlay para cerâmica e 
resina composta são muito realizadas. Assinale a 
alternativa CORRETA que indica a característica da 
caixa oclusal no dente 24 na restauração inlay:

a) Abertura vestibulolingual de 1,5 a 2,0 mm.
b) Parede pulpar plana e paralela ao eixo longitudinal 
da coroa do dente.
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c) Ângulos internos do segundo grupo reto.
d) Paredes vestibular e lingual não devem ser 
expulsivas para a oclusal.
_________________________________________
16. Os produtos à base de hidróxido de cálcio 
são grandemente utilizados na odontologia, pois 
possuem ótimas propriedades. Assinale a alternativa 
CORRETA que indica a forma utilizada do hidróxido 
de cálcio para limpeza de cavidades e irrigações de 
condutos radiculares:

a) Pasta ou pó de hidróxido de cálcio.
b) Solução de hidróxido de cálcio.
c) Pasta ou pó de hidróxido de cálcio e cimento de 
hidróxido de cálcio.
d) Cimento de hidróxido de cálcio. 
_________________________________________
17. Os cimentos de ionômero de vidro têm 
aplicação bastante variada. Com base nessa 
afirmação assinale a alternativa que NÃO representa 
a propriedade do cimento de ionômero de vidro:

a) Ação anticariogênica.
b) Biocompatibilidade ao complexo dentino pulpar.
c) Ausência de adesividade as estruturas dentais.
d) Liberação de flúor.
_________________________________________
18. É importante ao cirurgião dentista realizar 
o diagnóstico das lesões orais, assim como saber 
sobre a fisiopatologia das doenças. Em relação ao 
líquen plano oral assinale a alternativa CORRETA:

a) A patogenia do líquen plano oral envolve 
principalmente agressão aos queratinócitos da 
camada espinhosa por linfócitos CD8.
b)  O aspecto histopatológico mais típico do líquen 
plano é a presença de um infiltrado inflamatório 
de predomínio neutrofílico, disposto em banda na 
lâmina própria papilar, adjacente à interface epitélio- 
mesênquima da mucosa.
c) Na imunofluorescência direta espera- se encontrar 
fluorescência de fibrinogênio em disposição linear 
ou em franja ao longo da região de membrana basal.
d) A forma com maior chance de evolução para um 
carcinoma espinocelular é a forma reticular.
_________________________________________
19. Algumas doenças mucocutâneas podem 
ter sintomas em cavidade oral como primeira 
manifestação da doença, dentre elas encontra- se 
o pênfigo vulgar. Caracterizado por presença de 
autoanticorpos contra as desmogleínas, que são 
proteínas que participam da adesão celular. Sabendo 
disso, qual a alternativa CORRETA que indica quais 
as desmogleínas estão envolvidas na patogênese 
do pênfigo vulgar mucocutâneo:

a) Desmogleína 1 e 2.
b) Desmogleína 1 e 3.
c) Desmogleína 2 e 4.
d) Desmogleína 3 e 4.

20. Os anestésicos locais podem ser classificados 
como pertencentes ao grupo éster ou amida. Essa 
característica é importante, pois interfere na sua 
farmacocinética, por exemplo, os anestésicos do 
grupo amida são mais estáveis, com metabolização 
principalmente hepática e, consequentemente, com 
maior meia-vida plasmática. Sabendo disso, marque, 
dentre as alternativas a seguir, a que NÃO contém 
um anestésico pertencente ao grupo amida:

a) Lidocaína
b) Prilocaína
c) Bupivacaína
d) Tetracaína
_________________________________________
21. A técnica de tratamento restaurador 
atraumático ganhou importância na promoção de 
saúde bucal, principalmente em crianças. Assinale 
a alternativa que NÃO está de acordo com essa 
técnica:

a) Isolamento relativo do campo operatório com 
rolos de algodão.
b) Remoção da dentina infectada.
c) Inserção do material restaurador na cavidade.
d) Após a perda do brilho da superfície do material 
restaurador, faz-se a compressão digital por 35 
minutos.
_________________________________________
22. O procedimento cirúrgico constitui-se em 
uma combinação de procedimentos técnicos 
executados de forma precisa e com instrumentais 
apropriados. Estes procedimentos são denominados 
como manobras cirúrgicas fundamentais. Assinale a 
alternativa que NÃO está de acordo com a manobra 
fundamental:

a) A manobra de diérese visa romper ou interromper 
a integridade tecidual, penetrando no interior e 
alcançando áreas anatômicas.
b)  A exérese é definida como manobras cirúrgicas 
pelas quais são retiradas parte ou todo órgão e 
tecido.
c) A compressão com gaze é um método de 
hemostasia e poderá ser realizada apenas com uso 
de instrumentais cirúrgicos.
d)  A síntese ou sutura é conceituada como o conjunto 
de manobras que visam aproximar os tecidos 
divididos ou separados durante os atos cirúrgicos de 
incisão ou divulsão.
_________________________________________
23. O fórceps e a alavanca são instrumentais 
utilizados para exodontias. Considerando que o 
cirurgião dentista é destro, dentre as alternativas 
abaixo assinale a alternativa que CONTÉM um 
fórceps indicado para extração de molares superiores 
do lado direito:

a) Fórceps nº 17
b) Fórceps nº 18 R
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c) Fórceps nº 18 L
d) Fórceps nº 151
_________________________________________
24. O uso de próteses totais podem levar a 
alterações nos tecidos de suporte e nos demais 
tecidos que as circundam. Com base nessa afirmação 
assinale a alternativa que NÃO indica uma patologia 
associada ao uso de prótese total:

a) Candidíase eritematosa ou candidíase atrófica 
crônica.
b) Hiperplasia fibrosa inflamatória
c) Crescimento das tuberosidades maxilares
d) Leucoplasia pilosa oral
_________________________________________
25. Após alguns procedimentos cirúrgicos na 
cavidade oral, é comum o uso de anti-inflamatórios 
não esteroidais (AINES) para o alívio da dor do 
paciente. Visando diminuir os efeitos colaterais 
gastrointestinais dos AINES convencionais, surgiram 
os AINES mais modernos com inibição mais seletivos 
para COX-2. Assinale a alternativa que CONTÉM um 
AINES com inibição mais seletivo para COX-2:

a) Ibuprofeno
b) Naproxeno
c) Indometacina
d) Etoricoxibe
_________________________________________
26. Os enxaguantes bucais podem apresentar 
diversos ingredientes ativos, entende-se como 
ingredientes ativos elementos que trazem benefícios 
específicos à saúde bucal. Tendo por base essa 
informação, assinale, dentre as alternativas a seguir, 
a que NÃO contém um ingrediente que possa ser 
considerado ativo:

a) Flúor.
b) Solução de água.
c) Clorexidina.
d) Peróxido de hidrogênio.
_________________________________________
27.  O decreto de nº 7.508, de 28 de junho de 
2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema 
Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, 
dentre outras providências. Tendo por base o decreto 
nº 7.508, marque a alternativa que consta a definição 
CORRETA de “Rede de Atenção à Saúde”:

a) Conjunto de ações e serviços de saúde articulados 
em níveis de complexidade crescente, com a 
finalidade de garantir a integralidade da assistência 
à saúde.
b) Conjunto de serviços de saúde específico para 
o atendimento da pessoa que, em razão de agravo 
ou de situação laboral, necessita de atendimento 
especial.

c)  Instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS.
d) Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário 
no SUS.
_________________________________________
28. Ainda em relação ao decreto nº 7.508, de 28 
de junho de 1990, assinale a alternativa que NÃO 
CONTÉM uma porta de entrada às ações e aos 
serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde:

a) Serviços de atenção primária.
b) Serviços de atenção de urgência e emergência.
c) Serviços de atenção em ambulatórios 
especializados.
d) Serviços de atenção psicossocial.
_________________________________________
29. Em relação à Lei nº 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais 
de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências, assinale a alternativa CORRETA:

a) A Conferência de Saúde se reúne cada 4 anos, 
podendo, também, ser convocada em caráter 
extraordinário.
b) A representação dos usuários do serviço de saúde, 
nos Conselhos e Conferências de Saúde, é paritária 
em relação à representação dos prestadores de 
serviço de saúde.
c) A Conferência de Saúde pode ser convocada 
extraordinariamente pelo poder executivo, pelo poder 
judiciário e pelo Conselho de Saúde.
d) Não há participação dos usuários do serviço de 
saúde nos Conselhos de Saúde.
________________________________________
30. Segundo a lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, as ações e serviços públicos de saúde e 
os serviços privados contratados ou conveniados 
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) 
devem obedecer os princípios do SUS para uma 
melhor prestação de serviços aos usuários de saúde. 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um 
princípio do SUS:

a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde 
em todos os níveis de assistência.
b) Centralização político-administrativa nos 
municípios.
c) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde.
d) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos 
ou privilégios de qualquer espécie.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 27/01/2020.


