PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO SELETIVO Nº 004/2021

CADERNO DE PROVAS

CIRURGIÃO DENTISTA

NOME DO CANDIDATO: ___________________________________________________

• Você recebeu sua folha de resposta e este caderno contendo 30 questões objetivas.
• Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta
imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
• Leia atentamente todas as questões e escolha a resposta que você considera
correta.
• Marque na folha do gabarito com caneta azul ou preta, a letra correspondente à
alternativa que você escolheu.
• A duração da prova é de 3 horas, já incluindo o tempo para o preenchimento do
gabarito.
• Só será permitida a saída da sala e do prédio após transcorridos 30 minutos do
início da prova.
• Os três últimos candidatos devem permanecer na sala até que o ultimo candidato
entregue seu caderno de questões e folha de respostas. Os mesmos deverão
assinar a ata de ocorrências.
• Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas assinada e este caderno com
todas as páginas rubricadas, podendo levar apenas o rascunho de gabarito,
localizado abaixo, para futura conferência.
• Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVA
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS
1) Analise o texto e responda a questão abaixo:

Luiz Alberto Marinho. Sociedade descartável. In: Vida Simples, dez./2008, p. 80 (com
adaptações).
Indique a alternativa que preserva a coerência da argumentação sem distorção da correção
gramatical do texto:
A) retirar o sinal indicativo da crase em “às relações” (l.11), generalizando o termo.
B) substituir a vírgula logo depois de “modismos” (l.6) por ponto-e-vírgula.
C) inserir a preposição de imediatamente antes de “que” em “A verdade é que a culpa acabará”
(l.3).
D) substituir o ponto empregado logo depois de “tecnologia” (l.4) pelo sinal de dois-pontos,
escrevendo-se a palavra seguinte com letra minúscula
E) inserir o pronome toda imediatamente antes de “informação” em “no acesso à informação farta,
exata e imediata” (l.5-6).

2) Observe as orações e indique a(s) alternativa(s) que possuí(em) as opções corretas na
utilização da vírgula.
I- Nunca tive boas memórias, não é professora?
II- Os profissionais estavam trabalhando, mas, não compreendiam os afazeres.
III- Durante as férias, as crianças comiam, todos os dias, hambúrguer com batatas fritas.
IV- Fui ao supermercado e comprei arroz, feijão, carne etc.
Marque a opção correta:
A) I e II.
B) II e IV
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C) I e IV
D) I e III.
E) II e III.
3) Texto:
A procura de informações sobre sintomas e doenças na internet é comum e, muitas vezes,
serve a propósitos úteis. De acordo com[1] Aiken e Kirwan (2012), a internet é um valioso recurso
na busca de informações médicas e continuará sendo por muitos anos. Porém, a web possui, em
paralelo, um poder potencial de aumentar a ansiedade dos sujeitos sem treinamento médico, no
momento
em que[2] estejam
buscando
diagnósticos
em websites.
Dessa
forma,
contemporaneamente, pessoas que são[3] excessivamente angustiadas ou muito preocupadas
com a sua saúde realizam pesquisas constantes na internet. Porém, apenas se tornam mais
ansiosas ou amedrontadas. Pense por um momento e, em sua reflexão, responda a si se nunca fez
uma busca na internet após receber seu exame de sangue ou surgir uma mancha em alguma
região do seu corpo. Esse tipo de comportamento é bem frequente, mas apenas uma minoria
apresenta uma manifestação patológica (cibercondríaca) desse funcionamento.
O elemento linguístico [2] funciona como:
A)
B)
C)
D)
E)

conjunção, responsável por introduzir um adjunto adnominal
pronome, responsável por retomar uma informação.
pronome, responsável por antecipar uma informação.
Pronome, responsável por introduzir um adjunto adnomiminal.
conjunção, responsável por introduzir um complemento nominal.

4) Dentre as alternativas, assinale a que indica um erro no emprego da crase.
A)
B)
C)
D)
E)

“...nestas ruas coloniais onde começam à aparecer.”
Dizem, à boca miúda, que são trezentas e sessenta e cinco.”
Atende à súplica e vem.
Você já foi àquele lugar?
Estive à beira de um ataque de pânico.

5) Texto:
O acesso à educação profissional e tecnológica pode mudar a vida de milhões de jovens em
todo o país: há uma nova lei do estágio. Com a nova lei, o governo federal define o estágio
profissional como ato educativo e determina medidas para que esta atividade contribua para
familiarizar o futuro profissional com o mundo do trabalho. Entre as medidas estabelecidas, estão:
a obrigatoriedade da supervisão por parte do professor da instituição de origem do estudante com
o auxílio de um profissional no local de trabalho, a definição de jornada máxima de trabalho de
quatro a seis horas.
Carta na Escola. N° 32, dez. 2008/jan. 2009 (adaptado).
Ao listar as mudanças ocorridas na legislação referente ao estágio, o autor do texto tem como
objetivo:
A)
B)
C)
D)
E)

apresentar as novas normas que definem o estágio profissional para estudantes.
incentivar a obrigatoriedade da supervisão por parte do professor.
mostrar que as políticas públicas favorecem os trabalhadores da educação.
familiarizar milhões de jovens estudantes com o seu futuro profissional.
familiarizar o leitor com as instituições que definem o ensino profissionalizante.
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6) Observe as palavras sublinhadas. Como são chamadas as palavras que possuem a mesma
pronúncia, mas significados diferentes?
I- Quando coloco o cinto, eu me sinto mais protegido.
II- Sempre uso uma colher para colher alface.
A)
B)
C)
D)
E)

Sinônimos.
Antônimos.
Parônimos.
Homônimos.
Pronome.

7) Associe as duas colunas, considerando o uso de crase.
(1) Uso indevido

(2) Uso facultativo
(3) Uso obrigatório

( ) Estou referindo-me àquelas semanas em que não
pude vir trabalhar.
( ) Vamos conhecer a fazenda à cavalo
( ) Comunicarei à Vossa Alteza a sua decisão!
( ) À medida que amadurecemos, passamos a dar
valor ao silêncio.
( ) Ontem fomos até à nova estrada
( ) Foi oferecida excelente oportunidade à nossa filha

A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta
A)
B)
C)
D)
E)

2–3–1–2–2–2
1–1–1–2–3–3
1–1–3–3–2–2
3–1–1–3–2–2
2–2–1–3–3–1

8) Texto:
A melhor resposta é viver bem
Viver muitos anos é uma bênção. Mas pode também se tornar uma maldição. As conquistas
da medicina têm prolongado nossa vida e colocado a sociedade moderna diante de novos dilemas.
Hoje, pouco mais de 10% da população brasileira tem mais de 60 anos. Essa proporção subirá
para 30% até 2050, de acordo com as estimativas. Muito em breve, portanto, não seremos mais um
país de jovens. A população idosa exigirá novas políticas públicas e novas atitudes. Por isso
mesmo, ela tem se tornado um objeto de estudo cada vez mais frequente. Na tentativa de trazer
não apenas mais anos à vida, mas também mais vida aos anos, os cientistas têm se debruçado
sobre os segredos daqueles que conseguem manter sua independência, seu bem-estar e suas
atividades até depois dos 80 anos. [...]
A boa notícia, de acordo com as conclusões preliminares dos pesquisadores, é que não se
trata apenas de uma questão genética. A qualidade de vida na velhice pode melhorar e ser mantida
graças a hábitos saudáveis, como alimentação, atividades físicas, sociais ou intelectuais. Acima de
tudo, os exemplos comprovam a importância do trabalho, do círculo de amizades e da família. [...]
Também era assim com o escritor Ariano Suassuna, que morreu na semana passada aos
87 anos. Seu exemplo revela como, diante do inevitável, a melhor resposta é viver bem.
(Helio Gurovitz. Época, julho de 2014. Adaptado.)
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É possível reconhecer posicionamentos do autor em alguns trechos do texto. Assinale a alternativa
que apresenta um exemplo de tal ocorrência.
A)
B)
C)
D)
E)

“[...] ela tem se tornado um objeto de estudo cada vez mais frequente.” (1º§)
“Hoje, pouco mais de 10% da população brasileira tem mais de 60 anos.” (1º§)
“A boa notícia, de acordo com as conclusões preliminares [...]” (2º§)
“As conquistas da medicina têm prolongado nossa vida [...]” (1º§)
Nenhuma das alternativas anteriores.

QUESTÕES DE MATEMÁTICA
9) A construtora A pode fazer uma obra em 12 dias; a construtora B pode fazê-la em 20 dias e a
construtora C pode fazê-la em 15 dias. Trabalhando juntos, em quantos dias farão a obra?
A)
B)
C)
D)
E)

8 dias
6 dias
5 dias
7 dias
3 dias

10) Uma fazenda tem uma superfície de 6 km² + 150 hm² + 2500 dam² + 35.000 m² + 4.500.000
dm² . A sua área expressa em hectares é de:
A)
B)
C)
D)
E)

783
792
767
798
788

11) A medida de y na figura, em graus, é:

A)
B)
C)
D)
E)

42º
109º
119º
87º
58º
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12) Avalie as equações e indique o maior resultado?
A)
B)
C)
D)
E)

278
726
539
352
491

13) Trinta operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias quarenta operários
construiriam essa casa?
A)
B)
C)
D)
E)

100
90
200
75
160

14) Os números 14, x e 69 são, respectivamente, diretamente proporcionais aos números 98, 224 e
y. Quais os valores de x e y?
A)
B)
C)
D)
E)

64 e 496
64 e 153
32 e 483
196 e 251
32 e 316

15) Um número inteiro é escolhido aleatoriamente entre 1, 2, 3, ..., 50. Qual a probabilidade de ser
um múltiplo de 5?
A)
B)
C)
D)
E)

1
50
1
10
23
50
1
3
1
5
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ODONTOLOGIA

16 - De acordo com a Lei nº 8080/90, são alguns dos princípios do SUS:
(A) Solidariedade, Humanidade e Liberdade.
(B) Universalidade, Integralidade e Igualdade.
(C) Generosidade, Humildade e Liberdade.
(D) Solidariedade, Equidade e Diversidade.
(E) Pluralidade, Integralidade e Diversidade.
17 - Todo ato cirúrgico é constituído da combinação de manobras fundamentais. Constituem
manobras de diérese a:
(A) incisão e a divulsão.
(B) osteotomia e a curetagem.
(C) odonto-secção e osteotomia.
(D) incisão e sutura.
(E) exodontia e a curetagem.
18 - Seus ramos terminais distribuem-se em leque para a pálpebra inferior, nariz e lábio superior.
Os ramos labiais penetram no lábio superior entre seus músculos e a membrana mucosa,
conferindo sensibilidade cutânea e mucosa. A descrição é compatível com o nervo
(A) facial.
(B) infraorbitário
(C) alveolar superior médio.
(D) alveolar superior anterior.
(E) labial superior.
19 - Sobre anestesia local na odontologia julgue Verdadeira ou Falsa as afirmativas abaixo:
I - Os anestésicos locais são as drogas mais seguras no controle da dor.
II - A Adrenalina do anestésico local é perigosa e seu uso é proibido em pacientes cardiopatas e
gestantes.
III - A concentração de adrenalina dos anestésicos locais é menor nos produtos que contém a
concentração de 1:100.000 do que naqueles com adrenalina 1:200.000
IV - O cardiologista do meu paciente solicitou que usasse lidocaína sem vasoconstritor, pois em
cardiopatas o vasoconstritor pode ser perigoso.
V – A Adrenalina é mais tóxica que a Epinefrina
(A) F, F, F, F, F,
(B) V,F,V,F,V
(C) F,V,F,V,F
(D) F, V,V,V,V
(E) V, F, F, F, F
20 - Distúrbio de desenvolvimento que pode se manifestar de várias maneiras, incluindo assimetria
facial, prognatismo, mordida cruzada e mordida aberta. Algumas vezes há crescimento
compensador e inclinação do plano oclusal. Dentre as alternativas, a que apresenta o
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diagnóstico mais provável dessa condição, identificada mais comumente em adolescentes e
adultos jovens, é a(o):
(A) hipoplasia condilar.
(B) hiperplasia coronoide.
(C) côndilo bífido.
(D) síndrome de Eagle.
(E) hiperplasia condilar.
21 - Com relação à dentinogênese imperfeita, pode-se afirmar que ela costuma ocorrer
(A) apenas na dentição decídua.
(B) apenas na dentição permanente.
(C) nas dentições decíduas e permanentes.
(D) apenas nos dentes anteriores.
(E) apenas nos dentes posteriores.
22 - Na técnica radiográfica da bissetriz, as áreas de incidência dos raios X para a tomada do
incisivo central superior, incisivo lateral superior, canino superior e incisivo central inferior
correspondem, respectivamente, a:
(A) ápice nasal, ápice nasal, asa do nariz e sulco mentolabial.
(B) ápice nasal, asa do nariz, asa do nariz e sulco mentolabial.
(C) ápice nasal, ápice nasal, sulco labiogeniano e sulco mentolabial.
(D) asa do nariz, asa do nariz, asa do nariz e sulco mentolabial.
(E) ápice nasal, asa do nariz, asa do nariz e protuberância mentoniana.
23 - Com relação às brocas de carbureto de tungstênio utilizadas para acabamento e polimento de
restaurações, pode-se afirmar que as de
(A) 16 lâminas produzem melhor lisura superficial do que as de 8 lâminas.
(B) 8 lâminas produzem melhor lisura superficial do que as de 16 lâminas.
(C) 16 lâminas removem material mais rapidamente que as de 8 lâminas.
(D) 8 e 16 lâminas produzem a mesma lisura superficial, mas são usadas para materiais diferentes.
(E) 8 e 16 lâminas removem material com a mesma velocidade, mas são usadas para materiais
diferentes.
24 - Sempre que possível, no preparo cavitário para restaurações com amálgama, deve-se:
(A) manter uma convexidade da parede axial, acompanhando o contorno da face proximal.
(B) remover a área de contato entre dentes contíguos, independentemente das necessidades
estéticas.
(C) evitar a utilização de recortadores da margem cervical, por deixarem prismas de esmalte sem
suporte.
(D) manter uma concavidade na parede pulpar para aumentar a retenção.
(E) manter vivo o diedro axiopulpar.
25 - O diagnóstico de lesões proximais de cárie em dentes posteriores pode ser dificultado por
diversos fatores. Segundo Baratieri et al. (2001), para facilitar esse diagnóstico, deve-se
considerar que:
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(A) as restaurações classe II em dentes posteriores costumam ter vida média de 2 a 4 anos.
(B) se a lesão de cárie proximal atingir o esmalte em nível histológico, ela sempre será visível
radiograficamente.
(C) as lesões que, pela aparência radiográfica, estão confinadas ao esmalte, sempre necessitam
de intervenção restauradora.
(D) mesmo quando sugere o envolvimento da dentina, a imagem radiográfica não consegue
traduzir se a lesão de cárie está paralisada ou em atividade.
(E) as radiografias interproximais têm pouco valor no diagnóstico e acompanhamento de lesões de
cárie proximais.
26 - A extensão das infecções odontogênicas para além dos espaços mandibulares primários e
secundários é uma ocorrência incomum. Porém, quando ocorre, pode ser ameaçadora da vida,
sobretudo quando envolve os chamados espaços cervicais profundos. A infecção que se
estende posteriormente no pescoço pode chegar ao mediastino diretamente através do espaço:
(A) pré-vertebral.
(B) temporal profundo.
(C) submandibular.
(D) de Chompret L’Hirondel.
(E) submentoniano.
27 - Segundo muitos autores, incluindo Baratieri et al. (2001), as cavidades classe I para resina e
dentes posteriores devem apresentar:
(A) bisel cavossuperficial.
(B) ângulo cavossuperficial nítido.
(C) ângulo cavossuperficial arredondado.
(D) extensão preventiva.
(E) retenções adicionais abaixo das cúspides.
28 - Das técnicas mais utilizadas para o registro da relação cêntrica, a denominada manipulação
bilateral, como descrita por Dawson, consiste em:
(A) guiar a mandíbula suavemente em direção posterior até que atinja uma posição de eixo
terminal e aplicar força no mento em direção posterior para assentar os côndilos pósterosuperiormente nas cavidades articulares.
(B) guiar a mandíbula suavemente em direção posterior até que atinja uma posição de eixo
terminal e aplicar força ascendente na margem inferior da mandíbula para assentar os côndilos
ântero-superiormente nas cavidades articulares.
(C) guiar a mandíbula suavemente em direção superior até que atinja uma posição de eixo terminal
e aplicar força ascendente na margem inferior da mandíbula para assentar os côndilos pósterosuperiormente nas cavidades articulares.
(D) solicitar ao paciente para que abra e feche a boca diversas vezes e, sem manipular o mento,
guiar o fechamento da mandíbula apoiando os dedos em sua margem inferior para assentar os
côndilos póstero-superiormente nas cavidades articulares.
(E) solicitar ao paciente para que abra e feche a boca diversas vezes e, sem manipular o mento,
guiar o fechamento da mandíbula apoiando os dedos em sua margem inferior para assentar os
côndilos ântero-superiormente nas cavidades articulares.
9

29 - Paciente do sexo masculino, com 12 anos de idade, apresenta cisto dentígero associado ao
segundo molar inferior, envolvendo corpo, ângulo e ramo da mandíbula, que se apresenta
fragilizado devido ao adelgaçamento de suas corticais. Das técnicas cirúrgicas relacionadas, a
que, se aplicada isoladamente, induz a menores riscos de fratura patológica da mandíbula é a
de:
(A) marsupialização.
(B) ressecção.
(C) enucleação.
(D) curetagem e ostectomia periférica.
(E) enucleação e crioterapia
30 - De acordo com a Lei 8.080 é correto afirmar que:
I - Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada
ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito
Público ou privado.
II - Esta lei 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
III - Esta lei tem por obrigação reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da
política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
Está correto o contido apenas em:
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II
(E) II e III.
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