
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 ODONTÓLOGO 



 

PARTE I – ODONTÓLOGO 
 
01 - O grupo de antimicrobianos classificados como ß-
lactâmicos possui em comum no seu núcleo estrutural o anel 
ß-lactâmico, o qual confere atividade 
bactericida. Pertencem a este grupo exceto: 

A) penicilinas 
B) macrolideos 
C) cefalosporinas 
D) carbapenens 
E) monobactans 

 
02 - Marque a alternativa que tem medicamentos 
específicos para tratamento de fungos: 

A) METRONIDAZOL 
B) SECNIDAZOL 
C) BENZOILMETRONIDAZOL 
D) HIDROXICLOROQUINA 
E) CETOCONAZOL 

 
03 - Para que o antimicrobiano exerça sua atividade, 
primeiramente deverá atingir concentração ideal no local da 
infecção, ser capaz de atravessar, de forma passiva ou ativa, 
a parede celular, apresentar afinidade pelo sítio de ligação 
no interior da bactéria e permanecer tempo suficiente para 
exercer seu efeito inibitório. Esse grupo, são um grupo de 
antimicrobianos quimicamente constituídos por um anel 
macrocíclico de lactona, ao qual ligam-se um ou mais 
açúcares. Estamos diante de todos abaixo com essas 
características, exceto: 

A) penicilina 
B) azitromicina 
C) claritromicina 
D) eritromicina 
E) roxitromicina 

 
04 - A Nimesulida muito prescrita pelos cirurgiões são 
eficazes por trabalhar nos seguintes mecanismos, exceto: 

A) nunca inibe cox 1 
B) inibe cox2 
C) inibe febre 
D) alivio de dor 
E) medicamento seletivo para o mecanismo da cox 2 

 
05 - As primeiras quinolonas foram utilizadas no início dos 
anos 60, com a introdução do ácido nalidíxico na prática 
clínica e sobre o mecanismo de ação podemos marcar: 

A) Altera a permeabilidade da membrana 
citoplasmática e interferir na síntese de RNA 
citoplasmático. Desta forma, inibem a síntese da 
parede celular bactéria 

B) Sua ação ocorre através da inibição da síntese 
protéica dependente de RNA, através da ligação em 
receptores localizados na porção 50S do ribossoma 

C) Inibem a atividade da DNA girase ou 
topoisomerase II, enzima essencial à sobrevivência 
bacteriana   

D) Inibem a síntese protéica nos ribossomos, ligando-
se a subunidade 50S, sendo, portanto, 
bacteriostáticas 

E) Tem efeito bacteriostático e inibem o metabolismo 
do ácido fólico 

06 - Com relação as discussões sobre fluorose marque a 
alternativa errada: 

A) Qualquer fluoreto absorvido terá potencial de 
causar fluorose dental, independentemente da fonte 
(água fluoretada, dentifrício fluoretado, alimentos 
etc) 

B) Fluorose dental é um efeito sistêmico, portanto o 
grau de fluorose provocado nos dentes dependerá 
da concentração de F- no sangue, a qual depende da 
dose de ingestão diária e da exposição prévia a 
fluoreto. 

C) O dente com fluorose não é mais suscetível a cárie 
por ser menos mineralizado que o não fluorótico; 
também, ele não é mais resistente a cárie por possuir 
mais flúor. Em acréscimo, se o paciente estiver em 
risco ou atividade de cárie a aplicação tópica 
profissional de flúor é recomendável sem qualquer 
risco de aumentar a fluorose, ocorrida anos atrás 
durante a formação do esmalte 

D) O F- presente no sangue não afeta o esmalte em 
formação, e o efeito é celular no metabolismo do 
ameloblasto, mas extracelular no processo de 
maturação do esmalte. 

E) Apenas o fluoreto absorvido e circulando no 
organismo terá potencial de causar fluorose dental. 
Assim, não apenas a quantidade ingerida deve ser 
avaliada, mas sim a quantidade realmente 
absorvida. 
 

07 - O carcinoma de células escamosas da boca também é 
conhecido como todos abaixo, exceto: 

A) carcinoma epidermóide 
B) carcinoma escamocelular 
C) carcinoma espinocelular 
D) neoplasia maligna com origem no epitélio de 

revestimento 
E) osteoma 

 
08 - Paciente com origem Africana apresenta qual anemia 
das citadas abaixo com maior frequência, e qual importância 
para esclarecimento e prevenção em saúde? 

A) Ferropriva 
B) Falciforme 
C) Crônica 
D) megaloblástica 
E) hemolítica 

 
09 - Leucoplasia oral assim como qualquer alteração oral 
deve ser observada e sempre debatida nos programas de 
prevenção oral. Como definição de leucoplasia, podemos 
citar: 

A) lesão nodular da mucosa labial 
B) placa branca que não pode ser caracterizada 

clinicamente ou patologicamente como qualquer 
outra doença 

C) lesão branca causada por prótese 
D) lesão causada por aftas  
E) tumor causado por traumas de repetição 

 
 
 
 
 



 

10 - Na Síndrome de Down o conhecimento sobre os protocolos 
para profilaxia cardíaca são fundamentais, manchas no olho dessas 
crianças faz parte do cenário da síndrome, não sendo transmissível 
para o dentista, porém importantes para diagnóstico. São 
conhecidas como: 

A) manchas de Brushfield 
B) manchas de Cushing 
C) manchas de Crouzon 
D) manchas de Disceratose 
E) manchas de ikulicz 

 
11 -  Nervo trigêmeo é um nervo misto, sendo o componente 
sensitivo consideravelmente maior. Possui uma raiz sensitiva e 
uma motora. A raiz sensitiva é formada pelos prolongamentos 
centrais dos neurônios sensitivos e a nevralgia é uma forte 
preocupação na área da saúde. Esse nervo é conhecido por: 

A) 6 par par e a farmacologia indicada para nevralgia 
antibioticos 

B) 8 par par e a farmacologia indicada para nevralgia 
analgésicos potentes 

C) 10 par par e a farmacologia indicada para nevralgia 
analgésicos potentes 

D) 5 par e a farmacologia indicada para nevralgia 
analgésicos potentes 

E) 7 par par e a farmacologia indicada para nevralgia 
antinflamatorios seletivos 

 
12 - Os recursos do fundo nacional de saúde serão devidamente 
repassados ao município que: 

A) apresentarem fundo de saúde e conselho de saúde 
B) apresentarem relatório de gestão porem não conselho 
C) tiver conselho porem falhar no plano de saúde 
D) apresentar plano de carreira em formação, plano de cargo 

em andamento e salários em dia 
E) programas setoriais e vigilância epidemiológica 

 
13 - A lei 8.080/90 regula: 

A) As condições de vigilância sanitária e dispões sobre as 
regras. 

B) As condições sobre vigilância epidemiológica. 
C) As condições para promoção, proteção e recuperação de 

saúde. 
D) As informações sobre o setor privado no âmbito da saúde. 
E) Todas corretas 

 
14 - A profilaxia da endocardite é feita especialmente nos 
indivíduos que possuem alto risco de desenvolver endocardite, 
como: 
 Indivíduos com válvulas artificiais; 
 Pacientes que já tiveram endocardite; 
 Indivíduos com doença das válvulas que já fizeram um 

transplante de coração; 
 Pacientes com doenças cardíacas congênitas. 

Antes do tratamento dentário o dentista deverá orientar o paciente 
a tomar 2g de amoxicilina ou 500mg de azitromicina pelo menos 
1 hora antes do tratamento. Com relação e essa doença marque a 
alternativa correta: 

A) artrite é a causa da endorcardite 
B) pacientes que já apresentaram endocardite a recidiva é 

baixa 
C) o sopro cardíaco não causa endocardite e não necessita 

profilaxia 
D) o estreptococo é agente causal 
E) não existe risco na síndrome de down 

15 - A concentração de fluoreto de sódio que poderia ser 
recomendado para bochecho diários com flúor das 
alternativas abaixo seria: 

A) 2% 
B) 5% 
C) 15% 
D) 0,05% 
E) 12,5% 

 
16 - A concentração tópica de flúor profissional seria a mais 
próxima do ideal na alternativa: 

A) 12% 
B) 23% 
C) 13% 
D) 1,23% 
E) 12,33% 

 
17 - As doenças periodontais são predominantemente de 
infecções: 

A) anaeróbias gram positiva, que envolvem bacilos e 
espiroquetas  

B) apenas aeróbias 
C) anaeróbias gram negativas, que envolvem bacilos e 

espiroquetas  
D) aeróbias com bacilos 
E) por bacilos 

 
18 - O biofilme pode ser definido como uma estrutura 
bacteriana complexa, aderente a superfícies úmidas. Da 
perspectiva clínica: 

A) esta estrutura só causa mau hálito 
B) não apresenta bactéria 
C) não tem relação com gram negativas 
D) são estruturas pouco aderentes que causam halitose 
E) esta estrutura protege a bactéria do sistema imune 

do hospedeiro e dos agentes antimicrobianos 
 
19 - O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença 
crônica com amplas repercussões sistêmicas. É imperativo 
que o Cirurgião-Dentista esteja familiarizado com o amplo 
leque de implicações gerais e bucais, incluindo os aspectos 
clínicos e laboratoriais do LES. A condição de saúde 
verificada de doenças sistêmicas são: 

A) todas corretas 
B) alteração cardiovascular 
C) alteração pulmonar 
D) alteração hematológica 
E) alteração renal 

 
20 - Numa situação de urgência odontológica o profissional 
deverá dominar diversos parâmetros, inclusive o 
respiratório do adulto normal que será aproximadamente: 

A) 12- 20 respiração por minuto 
B) 19- 28 respiração por minuto 
C) 17- 29 respiração por minuto 
D) 19- 29 respiração por minuto 
E) 3- 30 respiração por minuto 

 
 
 
 
 
 



 

21 - Ocorre quando o paciente perde, temporariamente e 
momentaneamente, sua consciência. Pode ser desencadeada 
também por estímulos visuais e ocorrem, principalmente, 
nos pacientes mais ansiosos e inseguros: 

A) AVC 
B) Derrame 
C) Trombose 
D) Síncope 
E) Aneurisma 

 
22 - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo 
com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição 
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, exceto: 

A) Integralidade de assistência, entendida como um 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema. 

B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 

C) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos 
ou privilégios de qualquer espécie. 

D) Universalidade ausência de acesso aos serviços de 
saúde em todos os níveis de assistência. 

E) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde. 

 
23 - A regionalização dos serviços implica a delimitação de 
uma base territorial para o sistema de saúde, que leva em 
conta a divisão político-administrativa do país, mas também 
contempla a delimitação de espaços territoriais específicos 
para a organização das ações de saúde, subdivisões ou 
agregações do espaço político-administrativo, já sobre 
descentralização: 

A) implica a transferência de poder de decisão sobre a 
política de saúde do nível federal para os estados e 
municípios. 

B) não se relaciona com transferência de recurso 
apenas prestação de serviços. 

C) diz respeito as promoções de função. 
D) fala sobre descentralizar o plano de cargo. 
E) fala sobra o plano de salário e cargos a nível 

estadual e municipal. 
 
24 - Posturas inadequadas na prática odontológica por falta 
de ergonomia levará o profissional a doenças ou alterações 
posturais como: 

A) lordose cervical 
B) lordose lombar 
C) retificação cervical 
D) cifose torácica 
E) coluna retificada em visão antero – posterior 

 
25 - Existem diversas doenças que o cirurgião corre o risco 
de contaminação, dentre elas a tuberculose que apresenta 
como agente causador: 

A) apenas Mycobacterium tuberculosis 
B) apenas Mycobacterium tuberculosis 
C) apenas Mycobacterium bovis 
D) apenas africanum e microti  
E) nenhuma das respostas 

26 - A ergonomia é a ciência que ajusta o trabalhador às 
condições laborais, numa tentativa de fazer com que o 
empregado permaneça confortável, seguro e produtivo no 
exercício da função. Porém a pouca orientação leva aos 
profissionais da odontologia sofrer consequências 
articulares, e receber diagnósticos de movimentos 
repetitivos na coluna cervical: flexão do pescoço para um 
lado específico com rotação ´para o lado oposto. Estamos 
diante do possível diagnóstico: 

A) torcicolo  
B) distensão 
C) tensão 
D) tendinite 
E) miosite 

 
27 - O princípio da equidade é mais um dos princípios do 
SUS e trata sobre: 

A) participar de forma ativa de toda gestão sem 
desigualdade 

B) alcançar a igualdade de oportunidades de 
sobrevivência, de desenvolvimento pessoal e social 
entre os membros de uma dada sociedade 

C) levar para sociedade o poder de decisão sobre as 
políticas de assistência 

D) ajustar com os gestores e planos de forma igualitária 
as políticas de assistência 

E) nenhuma das respostas anteriores 
 
28 - Um sério problema para o câncer é o diagnóstico. Ser 
precoce no câncer de boca e orofaringe é fundamental e 
esses fatores implicam diretamente na ação, exceto: 

A) Exclusão do laudo do otorrino 
B) Estratégias de prevenção 
C) Estratégias de educação da população 
D) Treinamento profissional 
E) Exames complementares precoce 

 
 
  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 e 30 referem-se ao poema seguinte: 

 
O Leitor e a Poesia 

 

Poesia 
não é o que o autor nomeia, 
é o que o leitor incendeia. 
  

Não é o que o autor pavoneia, 
é o que o leitor colha à colmeia. 
 

Não é o ouro na veia, 
é o que vem na bateia. 
 

Poesia 
não é o que o autor dá na ceia, 
mas o que o leitor banqueteia. 

(Affonso Romano de Sant´Anna. Melhores 
poemas. 3. Ed. Seleção  

de Donaldo Schuler. São Paulo: Global, 1997. p. 
150) 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Em síntese, o eu lírico nega na definição de poesia que ela 
seja aquilo que o poeta pensa ou o que ele pretende 
comunicar.  
II. Segundo o eu lírico, poesia é o que nasce efetivamente 
do contato entre o poema e o leitor. 
III. O poema é construído por meio de paralelismo sintáticos 
e semânticos. 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Todos os itens estão incorretos. 

 
30 - No verso: 
 (Poesia) não é o que o autor nomeia 
O vocábulo sublinhado tem a função sintática de: 

A) objeto direto 
B) complemento nominal 
C) agente da passiva 
D) predicativo do sujeito 
E) objeto indireto 

 
 A questão 31 refere-se a tira seguinte: 

 
 
31 - Os termos CARTUM e OBCECADO, na fala do 
desenhista, poderiam ser substituídos, respectivamente, por: 

A) piada e difamado 
B) desenho e vampiresco 
C) arte e obstinado 
D) tirinha e enganado 
E) cartão e apaixonado 

As questões 32 e 33 referem-se ao texto seguinte: 
 

 
Para conter a carnificina em andamento, a Polícia 

Militar interveio com um helicóptero – que foi 
simplesmente abatido pelos bandidos. Ao final do conflito, 
o número oficial era de 21 mortos (entre eles 3 PMs). A 
comoção foi amplificada pelo fato de que apenas 15 dias 
antes a cidade havia sido escolhida como sede dos Jogos 
Olímpicos de 2016. É como se na cena do filme em que o 
Bope invade o morro de helicóptero, os bandidos, em vez 
de fugir, tivessem derrubado a máquina. A realidade às 
vezes é mais estranha que a ficção. 

A situação das favelas cariocas está muito longe da 
descrita pelo filme. Enquanto na ficção o Bope sobe o 
morro, expulsa os bandidos e deixa um vácuo de poder 
ocupado pelas milícias, no mundo real, o batalhão ainda está 
muito longe de, ao menos, ter livrado as comunidades da 
violência. O Rio está recheado de zonas de tensão, com 
traficantes brigando entre si pelo controle do comércio de 
drogas e enfrentando a concorrência das milícias pelo 
domínio de vastas áreas da cidade. O tráfico não é um ator 
coadjuvante no cotidiano: ele ainda é protagonista das suas 
piores cenas. [...] 

(Maurício Svartman. Superinteressante, nov. 
2010.) 

 
32 - De acordo com o que se conhece da situação social no 
Rio de Janeiro, o que são as “milícias” a que o texto faz 
referência? 

A) São personagens típicos da ficção, presentes no 
filme. 

B) É o exército de outras regiões do país que auxiliava 
o Bope, no passado. 

C) São traficantes disfarçados, que usam carros 
oficiais e têm a imprensa a seu favor. 

D) São soldados da guarda oficial dos altos escalões do 
governo do Estado do Rio de Janeiro. 

E) São grupos de pessoas armadas (militares ou não) 
que disputam com os traficantes o domínio das 
favelas. 

 
33 - Sob a direção de José de Padilha, o filme “Tropa de 
Elite 2” trata da situação de violência e crise social no Rio 
de Janeiro. Em que trecho o texto lido transmite a ideia de 
que uma das soluções para a violência na cidade é atuação 
do Bope (Batalhão de Operações Especiais)? 

A) Quando descreve o número de PMs mortos em 
conflito. 

B) No 2º parágrafo, quando reconhece que ficção e 
realidade se igualam.  

C) No 1º parágrafo, quando relata que um helicóptero 
da PM foi derrubado por bandidos. 

D) No 2º parágrafo, quando afirma que “o batalhão 
ainda está muito longe de [...] ter livrado as 
comunidades da violência”. 

E) Ao sugerir que o Bope deveria usar helicóptero para 
combater traficantes. 



 

A questão 34 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

34 - O vocábulo SE no primeiro quadrinho desempenha no 
contexto a função de: 

A) conjunção subordinativa condicional  
B) conjunção subordinativa integrante 
C) substantivo 
D) índice de indeterminação do sujeito 
E) partícula expletiva 

 
35 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) O garoto agradou seu cãozinho o dia todo. 
B) Catarina aspirava a uma casa própria. 
C) Esse direito assiste, exclusivamente, os advogados 

de defesa. 
D) Aquelas obras visavam ao bem da população. 
E) As crianças obedeceram ao avô. 

 
36 - Observe o quadrinho a seguir: 

 
A oração “enquanto eu vou ao Banco” classifica-se no 
contexto como: 

A) subordinada adverbial consecutiva 
B) subordinada substantiva subjetiva 
C) subordinada substantiva apositiva 
D) subordinada adjetiva explicativa  
E) subordinada adverbial temporal 

 
 
 
 

37 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
formados por derivação parassintética.  

A) empalidecer – deslealdade  
B) amanhecer – bruxaria 
C) entreter – amolecer  
D) apedrejar – engordar  
E) indispor – passatempo 

 
38 - Indique a alternativa em que o elemento mórfico 
destacado está classificado incorretamente: 

A) poeira – sufixo  
B) adulta – desinência verbal modo – temporal 
C) olhos – desinência nominal de número  
D) precisam – desinência verbal número – pessoal  
E) espalham – radical  

 
39 - Assinale a alternativa que completa corretamente o 
seguinte período: “Saboreamos um tutu ___ mineira, num 
restaurante aconchegante ___ pouca distância do hotel, mais 
ou menos ___ sete horas”. 

A) à – a – às 
B) à – à – às 
C) a – à – às 
D) a – a – as 
E) à – à – as 

 
40 - Nos versos: 
 “Alma minha gentil que te partiste 
  Tão cedo desta vida [...]” 
Identificamos a seguinte figura de linguagem: 

A) hipérbole 
B) metonímia  
C) eufemismo 
D) antítese 
E) ironia 

 
 

 


