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Leia com atenção: 

 
1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou 

PRETA); 

2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o 

amasse; 

3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta; 

4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E; 

5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de 

qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.); 

6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início; 

7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo 

início das provas; 

8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal; 

9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, 

após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala; 

10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima. 
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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

União Europeia 

Comércio Internacional de Mercadorias 

(em %) - 2014 

Exportação  Importação 
69,7 Países da Europa 68,8 

10,1 Ásia  13 

7,9 América do Norte 5,4 

3,3 CEI 5,2 

3,1 África 3,4 

2,9 América do Sul e 

Central 

1,7 

1,8 Oriente Médio 1,6 

1,2 Outras regiões 0,9 

 

01- A partir da leitura do gráfico acima, assinale  a alternativa 

correta: 

 

A. A região com maior número de importações e exportações 

é a dos países europeus. 

B. A Ásia detém o maior índice de importações entre países 

europeus. 

C. O Oriente Médio não importa nem exporta para os países 

europeus. 

D. Os países da Europa não entram no cálculo geral de índi-

ces de exportação.  

E. A Ásia exporta a maior parte de seus produtos para a CEI. 

 

02- A tabela tem informações sobre a Ásia,  qual das alternativas 

abaixo contém a verdadeira? 

 

A. As trocas comerciais entre Ásia e Oriente Médio são mai-

ores do que com os países da Europa. 

B. Fora da Europa, os países da Ásia apresentam as maiores 

trocas comerciais com a União Europeia. 

C. A Ásia exporta mais do que importa. 

D. Ásia e  América do Norte coincidem nas taxas de impor-

tações e diferem nas de exportações.  

E. Ásia e Oriente Médio apresentam taxas decrescentes de 

importação X exportação para países da União Europeia.  

 

03- Assinale a alternativa correta sobre a tabela acima: 

 

A. Os países importam bem mais que exportam para os paí-

ses europeus. 

B. Os valores da importação são consideravelmente maiores 

que os da exportação. 

C. Os valores de importação e exportação são equilibrados 

em cada região.  

D. Os números divergem entre si, ficando impossível chegar 

a uma conclusão sobre os valores apresentados. 

E. É possível concluir que só os países da Europa mantém 

equanimidade entre os valores de exportações e importa-

ções.  

 

04- Assinale a alternativa correta acerca do texto acima: 

 

A. A ausência de acentuação gráfica é justificada pela confi-

guração do teclado que é em inglês.  

B. As mensagens foram escritas em registro informal da lín-

gua.  

C. O registro formal da língua deve-se ao contexto de relaci-

onamento entre os falantes. 

D. Aparentemente o diálogo se dá entre amigos. 

E. A maneira solta da escrita sugere pouca educação formal 

dos falantes. 

 

05- Das palavras transcritas de acordo com o registro formal da 

língua, qual apresenta dígrafo? 

 

A. Estava 

B. Aqui 

C. Você  

D. Estou 

E. Vídeo 

 

         A Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente e Recursos Naturais, ___________ para a Univer-

sidade Federal da Bahia (Ufba), na próxima semana, uma amostra de 

_____________ de petróleo que foi ___________ de Camaçari por 

um professor de uma escola do município.  

       O profissional de magistério pretendia apresentar o material aos 

alunos em sala de aula, mas a medida foi ____________ pela direção 

da unidade de ensino. 

(https://m.acordacidade.com.br/noticias/218570/residuo-de-oleo-re-

colhido-em-praia-chega-indevidamente-a-feira-e-sera-levado-para-

ufba.html) 

 

06- Qual das alternativas abaixo completa as lacunas do texto, de 

acordo com a variedade formal da língua:  

 

A. Encaminharar – resíduo – trazida – vetada  

B. Encaminharar – resíduo – traga – vetada  

C. Encaminhará – resíduo - trazida – vetada  

D. Encaminhará – resido – trago – vetada 

E. Encaminhará – residu – traga – vetada  

https://m.acordacidade.com.br/noticias/218570/residuo-de-oleo-recolhido-em-praia-chega-indevidamente-a-feira-e-sera-levado-para-ufba.html
https://m.acordacidade.com.br/noticias/218570/residuo-de-oleo-recolhido-em-praia-chega-indevidamente-a-feira-e-sera-levado-para-ufba.html
https://m.acordacidade.com.br/noticias/218570/residuo-de-oleo-recolhido-em-praia-chega-indevidamente-a-feira-e-sera-levado-para-ufba.html
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        O parto da montanha 

 

Há muitos e muitos anos uma montanha começou a fazer um ba-

rulhão. As pessoas acharam que era porque ela ia ter um filho. 

Veio gente de longe e de perto, e se formou uma grande multidão 

querendo ver o que ia nascer da montanha. 

 

Bobos e sabidos, todos tinham seus palpites. Os dias foram pas-

sando, as semanas foram passando e no fim os meses foram pas-

sando, e o barulho da montanha aumentava cada vez mais. 

 

Os palpites das pessoas foram ficando cada vez mais malucos. 

Alguns diziam que o mundo ia acabar. 

 

Um belo dia o barulho ficou fortíssimo, a montanha tremeu toda 

e depois rachou num rugido de arrepiar os cabelos. As pessoas 

nem respiravam de medo. De repente, do meio do pó e do baru-

lho, apareceu… um rato. 

 

        Moral: Nem sempre as promessas magníficas dão 

resultados impressionantes. 

 
(Diogenes Laertios. Vidas e Doutrinas de Filósofos Ilustres (trad. Mario da Gama 
Kury. Brasília:UnB,2003) 

 

07- No título, o substantivo “parto" foi usado pelas pessoas por-

que: 

 

A. De tempos em tempos as montanhas dão origem a outras 

elevações.  

B. Os ratos surgem do movimento das montanhas. 

C. Pensavam que o mundo ia acabar. 

D. O pó nasce das erupções das montanhas. 

E. O barulho que a montanha fazia era forte e foi aumentando 

mais. 

 

08- Assinale o trecho do texto que demonstra o caráter fantasioso 

da narrativa:  

 

A. “uma montanha começou a fazer um barulhão” 

B. “As pessoas acharam que era porque ela ia ter um filho.” 

C. “Bobos e sabidos, todos tinham seus palpites" 

D. “os meses foram passando, e o barulho da montanha au-

mentava cada vez mais.” 

E. “Um belo dia, o barulho ficou fortíssimo, a montanha tre-

meu toda de depois rachou num rugido" 

 

09- Assinale a alternativa correta sobre a flexão de grau dos subs-

tantivos do texto: 

 

A. Perto – diminutivo 

B. Multidão – aumentativo  

C. Grande multidão – aumentativo    

D. Aumentava mais – aumentativo 

E. Depois rachou – diminutivo  

 

 

 

 

 

 

10 - Em qual dos termos abaixo, a inversão da posição do adjetivo 

e do substantivo, alteram o sentido de uma expressão comumente 

utilizada na ordem em que foi no texto? 

 

A. Grande multidão  

B. Belo dia 

C. Mais malucos 

D. Promessas magníficas  

E. Resultados impressionantes 

 

11- “Os palpites das pessoas foram ficando cada vez mais malu-

cos.” 

Na locução verbal da oração acima, o verbo auxiliar está empre-

gado no: 

 

A. Presente do indicativo 

B. Pretérito mais – que – perfeito 

C. Futuro do pretérito  

D. Pretérito perfeito  

E. Futuro do presente 

 

12- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Haviam anos que uma montanha fazia um barulhão. 

B. Apesar do apelo, deu três hora e ninguém chegou. 

C. Não há segredos.  

D. Fomos nós quem impomos o nosso jogo. 

E. Choverão canivetes antes disso acontecer. 

 

13- Em qual das alternativas foi empregada uma concordância em 

desacordo com a norma gramatical? 

 

A. Descontei o cheque junto ao banco. 

B. Eu mesma fiz o jantar. 

C. Reservas treinaram no campo anexo. 

D. Shopping cobra meia de entradas até final de dezembro. 

E. Ela comprou  um sapato e um vestido branco. 

 

14- Em qual dos trechos o acento grave foi suprimido ainda que 

tenha ocorrido o fenômeno da crase? 

 

A. “Homens têm até terça para se inscrever no INSS e pagar 

5 anos a menos.” 

B. “Menos de um mês após a abertura, clínica do jogador Fe-

lipe Melo é fechada em Porto Alegre.” 

C. “Cliente de banco começa a ter cadastro positivo aberto 

de forma automática.” 

D. “De ‘monstro' a capa de revista: a reviravolta da meda-

lhista Raissa  Rocha.” 

E. “Pernambucana adotada por suíços escreve carta a juiz e 

consegue encontrar pais biológicos.” 

 

15- Em qual das alternativas as regras de regência da língua por-

tuguesa foram obedecidas? 

 

A. Aspiro uma promoção em breve. 

B. Maria namora João faz um bom tempo. 

C. O filme que ele assistiu com a namorada foi bom. 

D. Faltou eu conhecer alguns parentes distantes na viagem. 

E. O novo calendário de provas não agradou os inscritos. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 
16 – Caracterizam o esmalte dentário, EXCETO: 

 

A. Estrutura mais dura e densamente mineralizada. 

B. Opaco.  

C. Responsável pelo brilho do dente. 

D. Composto por 98% de sais inorgânicos e 2 a 4% de ma-

téria orgânica e água. 

E. Espessura: entre 2 e 3 mm. 

 

17 – Referente à Dentição decídua é INCORRETO afirmar: 

 

A. As duas dentições diferenciam-se pela anatomia dental e 

pelo número de dentes apresentado. 

B. A primeira dentição começa a se formar na fase intraute-

rina (a partir do 6º mês de gravidez) e tem seu desenvol-

vimento completado depois do nascimento. 

C. A erupção (nascimento) desses dentes tem início a partir 

do 6º mês de idade e ocorre, sucessivamente, até cerca do 

36º mês de vida (aproximadamente 3 anos de idade). 

D. Composta por 20 dentes (10 na arcada superior e 10 na 

arcada inferior). 

E. Nomenclatura: incisivo central, incisivo lateral, canino, 

primeiro e segundo molares. 

 

18 – Na Notação de dois dígitos da FDI, numa arcada dentária 

decídua, o dente 72 refere-se a: 

 

A. Inferior esquerdo. 

B. Inferior direito. 

C. Superior esquerdo. 

D. Superior direito. 

E. Não há essa numeração em dentição.  

 

19 – Em um odontograma, a face 2 representada na figura refere-

se a: 

 

 
 

A. Distal 

B. Oclusal 

C. Mesial 

D. Vestibular 

E. Palatal 

 

20 – São corantes evidenciadores de placa dental, EXCETO: 

 

A. Preto flow 

B. Fucsina básica 

C. Marrom Bismark 

D. Verde malaquita 

E. Violeta genciana 

 

 

21 – A limpeza profissional dos dentes consiste no polimento co-

ronário e na raspagem e alisamento radicular. Para remoção das 

placas nas superfícies oclusais, são utilizadas escovas, acopladas 

a um contra-ângulo de baixa rotação. As escovas utilizadas são: 

 

A. Escovas de Miller  

B. Escovas de Allis 

C. Escovas de Robson 

D. Escovas de Surgical 

E. Escovas de Paul 

 

22 – A Periodontite é um estágio mais avançado que a gengivite. 

Os sinais de uma periodontite são, EXCETO:  

 

A. Gengiva recuada dos dentes.  

B. Dentes apresentam mobilidade.  

C. Gengiva inflamada com sangramento e, sempre com pus. 

D. Mau hálito. 

E. Inflamação que não se limita à gengiva. 

 

23 – São fatores de risco do câncer bucal, EXCETO: 

 

A. Idade superior a 40 anos. 

B. Etilistas crônicos. 

C. Desnutridos e imunodeprimidos. 

D. Portadores de próteses mal ajustadas ou que sofram de 

outra irritação crônica da mucosa bucal. 

E. Dieta rica em gorduras e álcool e pobre em cálcio e mag-

nésio. 

 

24 – São Vantagens do Cimento de ionômero de vidro, EXCETO: 

 

A. Liberação de flúor: propriedade anticariogênica, preve-

nindo a instalação de novas lesões cariosas. 

B. Boa adesão aos tecidos dentários. 

C. Biocompatibilidade. 

D. Baixa infiltração. 

E. Necessidade de preparo cavitário para sua retenção. 

 

25 – Os materiais utilizados como protetores do complexo 

dentinopulpar são, EXCETO: 

 

A. Hidróxido de cálcio. 

B. Cimentos de ionômero de vidro. 

C. Cimento de fosfato de zinco. 

D. Cimento de óxido de zinco e eugenol. 

E. Amálgama de Prata. 

 

26 – O aparelho fotopolimerizador tem a função de: 

 

A. Polimerizar a resina. 

B. Aparelho que coleta imagens da estrutura dentária, que 

irá guiar o procedimento odontológico a ser seguido. 

C. Esterilização dos instrumentais odontológicos, entre ou-

tros. 

D. Iluminar a boca do paciente durante o procedimento, fa-

cilitando o trabalho do profissional dentista. 

E. Fazer a leitura das imagens retiradas pelo aparelho de 

raio X com base nestas informações e da leitura da 

mesma que se dará o procedimento odontológico. 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

FUNDAMENTAL – 26 – ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – ACD   

Página 4 

27 – Instrumento indicado para remoção de osso: 

 

A. Pinça goiva 

B. Pinça de Adson 

C. Pinça de dente de rato 

D. Pinça hemostática 

E. Sindesmótomo 

 

28 – Material para Desinfecção de Canal Radicular. Como 

medicação curativa intracanal, a sua utilização na concentração 

apresentada, demonstrou baixas reações texturais e não mostrou 

efeitos significativos sobre a síntese de proteínas, apresentando 

efeito antibacteriano de curta duração. Quantidades mínimas deste 

produto são bastante eficazes para a medicação de todo o canal 

radicular.  

 

Esta é a descrição de: 

 

A. Paramono 

B. Formocresol 

C. Tricresol 

D. Tartarite 

E. Dycal 

 

29 – Dos aspectos macroscópicos da lesão relacionados com a 

etiologia, são patologias que ocasionam comumente lesões 

aftóides, EXCETO: 

 

A. Grânulos de Fordyce 

B. Estomatite aftóide recidivante 

C. Doença de Behçet 

D. Lúpus eritematoso sistêmico 

E. Mucosite 

 

30 – A leucoplasia é uma lesão pré-maligna, sofrendo maligniza-

ção em 4% a 6% dos casos. As características associadas a maior 

risco de transformação maligna são, EXCETO:  

 

A. Forma não homogênea.  

B. Aspecto verrucoso, vegetante ou com pontilhado hemor-

rágico. 

C. Lesões concisas.  

D. Associação com eritroplasia. 

E. Localização em assoalho bucal ou língua. 

 

31 – Vecine Neto e Reinhardt Filho (1998) determinam que as 

características do local de armazenamento de materiais devem 

cumprir as seguintes precauções que NÃO inclui: 

 

A. Dispositivos de proteção contra animais e parasitas. 

B. Boa circulação de ar. 

C. Disposição adequada para movimentação de pessoas e 

materiais. 

D. Reservar uma área para produtos inflamáveis. 

E. Garantir ausência de umidade e de calor ou frio excessi-

vos (temperatura até 28ºC). 

 

 

 

 

 

32 – São causas prováveis de má-oclusão, segundo Moyers 

(1991), EXCETO: 

 

A. Os defeitos de desenvolvimento de origem desconhecida. 

B. Os traumatismos pré e pós-natais. 

C. Os agentes físicos tais como as extrações prematuras de 

dentes decíduos. 

D. Os hábitos bucais, como sucção de polegar, projeção da 

língua durante a fala ou deglutição, sucção e mordida do 

lábio, posturas incorretas (não sendo inclusas as corpo-

rais e as cefálicas). 

E. A má-nutrição e algumas enfermidades sistêmicas. 

 

33 – O tempo e temperatura para embalados em invólucro 

adequado em autoclaves de alto vácuo é de: 

 

A. 30 minutos a uma temperatura de 121°C. 

B. 15 minutos a uma temperatura de 132 °C. 

C. 12 minutos a uma temperatura de 135 ° C. 

D. 5 minutos a uma temperatura de 125 ° C. 

E. 4 minutos a uma temperatura de 132 ° C. 

 

34 – Uma Comissão Interna de Biossegurança deverá ser 

instituída em estabelecimentos de assistência odontológica 

quando houver: 

 

A. Mais de 3 profissionais exercendo qualquer atividade 

odontológica. 

B. Mais de 6 profissionais exercendo qualquer atividade 

odontológica. 

C. Mais de 3 profissionais exercendo atividades clínicas. 

D. Mais de 6 profissionais exercendo atividades clínicas. 

E. Mais de 10 profissionais exercendo atividades clínicas. 

 

35 – Os profissionais devem desestimular o uso de bicos e 

chupetas, pois a sucção do dedo, chupeta ou mamadeira é um fator 

que pode interferir negativamente no desenvolvimento facial da 

criança, podendo levar a alterações bucais, tais como, EXCETO: 

 

A. Inclinação inadequada dos dentes   

B. Diastemias 

C. Fluorose 

D. Mordida aberta 

E. Mordida cruzada 

 

36 – É uma lesão de tecido mole: 

 

A. Concussão 

B. Subluxação 

C. Abrasão 

D. Avulsão  

E. Intrusão 

 

37 – São fatores de risco da cárie, EXCETO: 

 

A. Fatores culturais e socioeconômicos. 

B. Falta de acesso ao flúor. 

C. Deficiente controle mecânico do biofilme dental. 

D. Consumo frequente de açúcar. 

E. Hiperssalivação. 
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38 – Durante um atendimento, o odontologista deve-se posicionar 

no mocho. Desta forma, com a cabeça do cirurgião-dentista pode 

ser inclinada para a frente no máximo até: 

 

A. 15°.  

B. 25°.  

C. 45°.  

D. 60°. 

E. 90°.  

 

39 – A saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família deve 

considerar os seguintes princípios, EXCETO: 

 

A. A organização da atenção primária cujo objetivo é a im-

plementação da vigilância à saúde, por meio de um con-

junto de ações individuais e coletivas, voltadas para a 

promoção, prevenção e tratamento dos agravos à saúde. 

B. A construção de novos processos de trabalho voltados às 

famílias, valorizando a intersetorialidade e o controle so-

cial. 

C. O reconhecimento do território, a identificação das famí-

lias de risco, a apropriação das condições socioculturais, 

dos costumes e da experiência histórica da comunidade 

social local possibilitam a compreensão da causalidade 

das doenças e a proposição, de maneira multidisciplinar 

e multiprofissional, da atenção adequada à comunidade. 

D. A ideia de que unidade de saúde da família é a porta de 

entrada secundária e alternativa para os serviços de sa-

úde. 

E. A condição de que o profissional de saúde da família 

deve ser capacitado para responder a situações mais fre-

quentes que afetam a saúde da população. 

 

40 – Com relação ao tratamento odontológico em usuários 

infantis, especificamente, são descritas a seguir algumas técnicas 

de controle do comportamento, segundo Barbosa & Toledo 

(2003). Destas, é INCORRETO afirmar: 

 

A. Dizer-mostrar-fazer: auxiliares e odontólogos devem de-

monstrar os vários instrumentos, passo a passo, antes de 

usá-los, dizendo, mostrando e fazendo. 

B. Distração: utilização de filmes, animações e histórias du-

rante o atendimento, a fim de minimizar a tensão da cri-

ança e deslocar o foco de atenção da dor, do medo e da 

ansiedade para tais recursos. 

C. Dessensibilização: promover o relaxamento da criança 

através da exposição gradual aos procedimentos. 

D. Reforço positivo ou recompensa: gratificar a criança por 

sua postura cooperativa após o término do atendimento, 

através de elogios, ou presentes simbólicos. 

E. Ausência de restrição física: evitar conter os movimentos 

da criança durante o atendimento, dando-a mais confi-

ança. 

 



 

  

 


