
CADERNO DE PROVA 

ODONTÓLOGO 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

1- CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA. 
2- ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA. 
3- CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE 
HOUVER QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A 
SEQUÊNCIA DE QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA. 
4- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA. 
5- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À 
INTERPRETAÇÃO DAS QUESTÕES. 
6- NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ 
SUBSTITUÍDO. 
7- ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO. 
8- É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS 
EMBAIXO DA CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS. 
9- PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DA ALTERNATIVA NO CARTÃO-
RESPOSTA, COMO NO EXEMPLO A SEGUIR: 

 
10- SÓ ENTREGUE A PROVA DEPOIS DE TRANSCORRIDOS 30 (TRINTA) MINUTOS DO SEU 
INÍCIO. 
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE 
RETIRAR IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO 
DA PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE 
PROVAS. 

BOA PROVA! 
 

 
 

CANELINHA, 16 de julho de 2017. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1) Sabemos que os verbos possuem diferentes 
conjugações em tempo e modo. Com base nos 
tempos e modos verbais, analise as afirmativas a 
seguir: 
I- Fazíeis: verbo fazer conjugado no modo 
indicativo, no tempo pretérito imperfeito.  
II- Faríeis: verbo fazer conjugado no modo 
indicativo, no futuro do pretérito.  
III- Fizerdes: verbo fazer conjugado no modo 
subjuntivo, no futuro.  
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas o item I está incorreto; 
b) Apenas o item II está incorreto;  
c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Os itens I, II e III estão corretos.  
 
2) Com base na temática acentuação, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a opção CORRETA: 
a) A palavra água é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em ditongo; 
b) A palavra carnê é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em E;  
c) A palavra relógio é acentuada por ser uma 
proparoxítona;  
d) A palavra referência é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em a.  
 
3) Baseando-se na ortografia das palavras, 
analise as afirmativas a seguir:  
I- A ortografia se caracteriza por estabelecer 
padrões para a forma escrita das palavras. Essa 
escrita está relacionada tanto a critérios 
etimológicos (ligados à origem das palavras) 
quanto fonológicos (ligados aos fonemas 
representados).  
II- É importante compreender que a ortografia é 
fruto de uma convenção. A forma de grafar as 
palavras é produto de acordos ortográficos que 
envolvem os diversos países em que a língua 
portuguesa é oficial.  
III- A melhor maneira de treinar a ortografia é ler, 
escrever e consultar o dicionário sempre que 
houver dúvida. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os itens I, II e III estão corretos;  
b) Apenas o item I está incorreto;  

c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Apenas o item II está incorreto.  
 
4) Com base na estrutura da oração, analise a 
frase a seguir:  
 

Muitos alunos vieram ao ensaio. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta o 
sujeito da frase CORRETAMENTE: 
a) Sujeito composto;  
b) Sujeito simples;  
c) Sujeito oculto;  
d) Sujeito indeterminado. 
 
5) Um grupo de escoteiros composto por 6 
adolescentes fará uma visita a algumas 
cachoeiras de uma reserva florestal, 
acompanhado de 2 instrutores. O percurso pela 
floresta deverá ser feito com todos em fila de 
forma que um instrutor esteja no início da fila e 
o outro no final desta fila. A quantidade de 
maneiras diferentes que esta fila pode ser 
organizada é: 
a) 8; 
b) 720; 
c) 1.440; 
d) 40.320. 
 
6) Um avião leva cerca de 20 minutos para se 
deslocar em uma determinada distância a uma 
velocidade média de 800 km/h. Caso o avião 
faça esse mesmo deslocamento à uma 
velocidade média de 500 km/h, o tempo gasto 
será de: 
a) 32 minutos; 
b) 12,5 minutos; 
c) 25 minutos; 
d) 31,25 minutos. 
 
7) José investiu R$5 mil em uma aplicação 
bancária que que rendia 2,5 % de juros ao mês. 
Ao final do sexto mês, essa aplicação renderá a 
quantia de, aproximadamente: 
a) R$ 750,00; 
b) R$ 625,00; 
c) R$ 657,04; 
d) R$ 798,47. 
 



CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES 

 
8) As Capitanias hereditárias foram um sistema 
de administração territorial criado pelo rei de 
Portugal, D. João III, em 1534. Este sistema 
consistia em dividir o território brasileiro em 
grandes faixas e entregar a administração para 
particulares (principalmente nobres com 
relações com a Coroa Portuguesa). Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta uma das 
capitanias hereditárias: 
a) Capitania do Ceará; 
b) Capitania de Manaus; 
c) Capitania de São Vicente; 
d) Capitania de Santo Amaro. 
 
9) O presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, anunciou no dia 1º de junho de 2017 a 
decisão de retirar o país do Acordo de Paris, que 
define: 
a) o fim dos acordos de reaproximação dos 
Estados Unidos com Cuba; 
b) o cessar fogo no conflito na Síria; 
c) a ajuda humanitária nos conflitos na África e 
Ásia decorrentes de guerras civis; 
d) os compromissos globais na luta contra os 
efeitos das mudanças climáticas. 
 
10) Sobre a distribuição da população mundial, 
analise os itens a seguir: 
I- Dentre os cinco países mais populosos do 
mundo, podemos citar o Japão. 
II- A Oceania responde por cerca de 0,5% da 
população mundial; 
III- O continente mais populoso é a Ásia, que 
responde por mais da metade do total da 
população mundial. 
IV- A distribuição da população mundial ocorre de 
forma desigual, havendo grande diferença no 
contingente populacional dos continentes. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
b) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos; 
d) Todos os itens estão corretos. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO 
CARGO, LEGISLAÇÃO E INFORMÁTICA 

BÁSICA 
 
11) Sobre as condições de estabilidade do vírus 
HIV, considere os itens a seguir: 
I- O HIV é destruído pelo calor (autoclave ou 
forno); a cada hora à temperatura acima de 60º C 
o vírus é inativado 100 vezes.  
II- O vírus pode sobreviver no máximo 15 minutos 
à temperatura ambiente e à temperatura 
corporal (37º C).  
III- O HIV é totalmente inativado após exposição, 
à temperatura ambiente, por 10 minutos, aos 
seguintes desinfetantes: glutaraldeído 2%, 
hipoclorito de sódio (10.000 ppm de cloro, 
equivalentes a uma diluição de 10 vezes da água 
sanitária doméstica), etanol 50%, isopropanol 
35% ou peróxido de hidrogênio 0,3%.  
IV- Quando o HIV está presente em sangue 
coagulado em uma seringa ou outro material, é 
necessário a exposição à água sanitária por pelo 
menos 30 segundos para sua inativação. 
 
Está CORRETO o que se afirma em: 
a) I, II e III, apenas; 
b) II, III e IV, apenas; 
c) I, III e IV, apenas; 
d) I, II, III e IV. 
 
12) A candidíase oral é muito comum na 
infecção pelo HIV, especialmente na fase inicial 
da doença. É um indicador confiável do 
prognóstico da progressão da doença para a 
AIDS (quanto mais cedo o aparecimento da 
candidíase, pior o prognóstico da doença). A 
candidíase esofágica frequentemente 
acompanha a candidíase oral e é comumente 
tratada com antifúngicos como o: 
a) Fluconazol; 
b) Diclofenaco; 
c) Ciprofloxacino; 
d) Meloxican. 
 
13) Considere a tabela a seguir com relação à 
classificação das cáries em relação ao sítio da 
lesão:  
 
 



1 Cárie de 
cicatrícula 
ou fissura  

X Observada no cemento ou 
na dentina quando a raiz 
está exposta ao ambiente 
oral. 

2 Cárie de 
superfície 
lisa  

Y Observada em molares, pré-
molares e na face palatina 
dos incisivos superiores. 

3 Cárie de 
superfície 
radicular  

W Associada à restauração 
existente. 

4 Cárie 
recorrente 
ou 
secundária  

Z Observada principalmente 
na superfície proximal dos 
dentes, logo abaixo do ponto 
de contato. 

 
Agora, assinale a alternativa que traz a CORRETA 
associação: 
a) 1 – X; 2 – Y; 3 – W; 4 – Z; 
b) 1 – Y; 2 – Z; 3 – X; 4 – W; 
c) 1 – W; 2 – X; 3 – Z; 4 – Y; 
d) 1 – Z; 2 – W; 3 – Y; 4 – X. 
 
14) A ação de lavagem mecânica da saliva é um 
mecanismo muito eficiente na remoção de 
debris alimentares e micro-organismos orais não 
aderidos. A saliva possui eficiente capacidade 
tamponante que tende a neutralizar os ácidos 
produzidos pelas bactérias do biofilme na 
superfície dos dentes e é supersaturada com 
íons _______, importantes na remineralização 
das lesões de mancha branca. 
Completa CORRETAMENTE a lacuna do texto a 
alternativa: 
a) Sódio e magnésio; 
b) Cálcio e gluconato; 
c) Gluconato e magnésio; 
d) Cálcio e fósforo. 
 
15) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) com 
relação às medidas de Biossegurança em 
Odontologia:  
( ) Transferir os materiais e artigos, durante 
o trabalho a quatro mãos, com toda a atenção e, 
sempre que possível, utilizando-se uma bandeja. 
( ) Não reencapar, entortar, quebrar ou 
retirar as agulhas das seringas. Se o paciente 
precisar de complementação anestésica de uma 
única seringa, a agulha pode ser reencapada pela 
técnica de deslizar a agulha para dentro da tampa 
deixada sobre uma superfície (bandeja do 
instrumental ou mesa auxiliar). 

( ) Manter as caixas de descarte dispostas 
em locais visíveis e de fácil acesso e não 
preenchê-las acima do limite de 1/3 de sua 
capacidade total. 
 
Agora, assinale a alternativa que traz a sequência 
CORRETA: 
a) V – V – F; 
b) V – F – F; 
c) F – F – V; 
d) F – V – V. 
 
16) Na prática odontológica é comum a 
manipulação de sangue, que são as principais 
vias de transmissão para: 
a) Mononucleose e Tuberculose; 
b) Hepatite B, C e HIV; 
c) Hepatite A, E e Mononucleose; 
d) Rubéola, Sarampo e Doença Meningocócica. 
 
17) Considere os grupos de antibióticos 
utilizados em odontologia a seguir: 
I- Possuem boa atividade sobre fungos, por 
exemplo, a Anfotericina B, a Nistatina; 
Aromáticos: a Tetraciclina, Riofocia, 
Oxitetraciclina; Derivados do grisano: 
apresentam, em sua estrutura, o anel grisano e 
agem como antimicótico, sendo utilizados no 
tratamento de fungos (Grizeofulvina). 
II- Existe adição de diferentes açúcares inseridos 
em sua estrutura, por exemplo a Eritromicina, 
Espiramicina e Azitromicina; Aminiglicosídeos: 
todos os componentes desse grupo possuem a 
mesma propriedade química. Por exemplo, 
Estreptomicina, Gentamicina, Amicacina; 
Lincosamina: Clindamicina, Lincomicina. 
 
Baseado nos itens acima, é CORRETO afirmar 
que: 
a) I refere-se aos derivados dos açúcares e II 
refere-se aos derivados de acetato e propionato; 
b) I refere-se aos derivados dos aminoácidos e II 
refere-se aos derivados de acetato e propionato; 
c) I refere-se aos derivados dos açúcares e II 
refere-se aos derivados dos aminoácidos; 
d) I refere-se aos derivados de acetato e 
propionato e II refere-se aos derivados dos 
açúcares. 
 
 



 
 

 

18) Das Correlações Fisioquímicas da Atividade dos Anestésicos Locais, assinale a alternativa CORRETA: 

 Anestésico Local Potência anestésica Duração da anestesia Bloqueio fásico Início da ação 

a) Procaína  Baixa  Moderada  Moderado Rápido 

b) Lidocaína Baixa Prolongada Moderado  Rápido  

c) Bupivacaína Alta  Prolongada  Alto Moderado  

d) Tetracaína  Alta  Moderada  Alto Moderado 

 
19) No Microsoft Word 2010, para alterar o zoom do documento de modo que duas páginas caibam na 
janela, devemos acessar a aba: 
a) Página Inicial; 
b) Layout da Página; 
c) Correspondências; 
d) Exibição. 
 
20) A Lei Orgânica Municipal de Canelinha poderá ser emendada mediante proposta: 
I- de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. 
II- do Prefeito Municipal. 
III- de iniciativa popular. 
IV- do conjunto dos secretários municipal. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Todos os itens estão corretos; 
b) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
 
 
 


