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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
* 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 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
 * O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas com o Fiscal de Sala. 
 * 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. 
 * Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). 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. 
 * 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 é 
obrigatória. 
 * O Gabarito desta prova estará disponível no dia 01/03/2010, no site www.acaplam.com.br. 
 * Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2009 da PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS de 29/12/2009. 
  
* 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!! 
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PARTE I – CIRURGIÃO DENTISTA - PSB 
 
01 - A Política a Política Nacional de Atenção à Saúde no 
Brasil, cujo princípio geral envolve um conjunto de ações 
de saúde, no âmbito individual e coletivo, abrangendo a 
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da 
saúde, é corretamente denominada de: 

A) Política Nacional de Atenção Secundária. 
B) Política Nacional de Atenção Terciária. 
C) Política Nacional de Atenção Básica e de 

Referência. 
D) Política Nacional de Atenção Básica. 
E) Política Nacional de Atenção Básica e de Contra-

Referência. 
 
02 - Em relação às Equipes de Saúde Bucal (ESB), farão 
jus ao recebimento dos incentivos financeiros referentes, 
quantas equipes estiverem implantadas no SIAB – Sistema 
de Informação de Atenção Básica, desde que não 
ultrapassem o número existente de Equipes de Saúde da 
Família (ESF) e considerem a lógica de organização da 
Atenção Básica. Segundo este modelo organizacional as 
ESB são do tipo: 
I - Equipe de Saúde Bucal Modalidade 1: composta por no 
mínimo 1 cirurgião-dentista e 1 auxiliar de consultório 
dentário; 
II - Equipe de Saúde Bucal Modalidade 2: composta por 
no mínimo 1 cirurgião-dentista, 1 auxiliar de consultório 
dentário e 1 técnico de higiene dental. 
III - Equipe de Saúde Bucal Modalidade 3: composta por 
no mínimo 2 cirurgião-dentista, 2 auxiliar de consultório 
dentário e 2 técnico de higiene dental. 

A) Somente a alternativa I está correta. 
B) Somente a alternativa II está correta. 
C) Somente a alternativa III está correta. 
D) As alternativas I, II e III estão corretas, devido ao 

aumento do número de ESF. 
E) Somente as alternativas I e II estão corretas. 

 
03 - Segundo a Política Nacional de Saúde Bucal o 
princípio que requer responsabilidades da unidade ou 
serviço de saúde, como também de cada membro da 
equipe na solução dos problemas em sua área de 
abrangência, através da oferta de ações eficazes e que 
permitam o controle, pelo usuário, no momento de sua 
execução, é corretamente denominado de: 

A) Vínculo. 
B) Ética. 
C) Acesso. 
D) Acolhimento. 
E) Responsabilidade Profissional Individual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 - Para instituir a Aplicação Tópica de Flúor, 
recomenda-se levar em consideração a situação 
epidemiológica (risco) de diferentes grupos populacionais 
do local onde a ação será realizada. A utilização de ATF 
com abrangência universal é recomendada para populações 
nas quais se constate uma ou mais das seguintes situações:  
I - Exposição a flúor na água há menos de 5 anos. 
II - CPOD maior que 3 aos 12 anos de idade. 
III - Menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de 
cárie aos 12 anos de idade. 

A) As alternativas I, II e III estão corretas. 
B) Somente a alternativa I está correta. 
C) Somente a alternativa II está correta. 
D) Somente a alternativa III está correta. 
E) As alternativas I e II estão corretas. 

 
05 - Procedimento cirúrgico onde uma parte da lesão, é 
removida para posterior estudo de suas características 
histológicas, sendo mais indicada para lesões de maiores 
dimensões: 

A) Biópsia Excisional.  
B) Biópsia Excisional interna. 
C) Biópsia Incisional. 
D) Biópsia Excisional externa. 
E) Biópsia Excisional interna ou externa. 

 
06 - Considerando-se a cárie dentária, sabe-se que somente 
o tratamento restaurador da cavidade de cárie não garante 
o controle do processo da doença, sendo necessário 
intervir também sobre os seus determinantes para evitar 
novas cavidades e recidivas nas restaurações. Neste 
sentido deve-se estar atento a principais fatores de risco 
relacionados à doença cárie como: 

A) Fatores culturais e sócio-econômicos. 
B) Diabetes. 
C) Fumo. 
D) Etilismo. 
E) Imunodepressão e stress. 

 
07 - Antes de encaminhar o paciente para o CEO, o 
dentista da UBS deverá verificar o potencial de reversão 
do processo patológico, realizando proteção pulpar direta 
ou indireta e/ou pulpotomia, aguardando período para 
acompanhar e avaliar vitalidade pulpar. Neste sentido, 
considera-se como Critério de Inclusão ao Tratamento 
Endodôntico: 

A) Dentes com envolvimento de furca grau 3 ou com 
doença periodontal severa. 

B) Dentes com perda de inserção que impossibilite 
sua manutenção na arcada. 

C) Necessidade de pulpotomias, inclusive nos casos 
de rizogênese incompleta com vitalidade pulpar. 

D) Preparo prévio do dente: remoção de tecido 
cariado, penetração desinfetante, curativo de 
demora e restauração provisória. 

E) Terceiros molares sem antagonista e com acesso 
restrito. 

 
 
 
 



 

08 - Um paciente em tratamento na unidade básica, para 
ser encaminhado aos serviços especializados, deverá 
receber, minimamente, ações para controle da infecção 
bucal (adequação de meio bucal com remoção dos fatores 
retentivos de placa, restos radiculares, selamento de 
cavidades, instruções de higiene bucal, profilaxia, controle 
da placa supragengival). Como Critérios de Exclusão aos 
Procedimentos da Atenção Especializada em Periodontia, 
temos: 

A) Necessidade de tratamento não cirúrgico em 
bolsas acima de 6 mm. 

B) Necessidade de cirurgia periodontal com acesso. 
C) Necessidade de cirurgia pré-protética. 
D) Pacientes com bolsas periodontais de até 4mm. 
E) As alternativas B, C e D estão corretas. 

 
09 – Condição hereditária clinicamente representada por 
uma área esbranquiçada difusa na mucosa bucal. É 
diagnosticado pelo exame físico de rotina, através de 
manobra clínica, quando ao se distender a mucosa, 
desaparece quase totalmente, retornando sua coloração 
normal após seu relaxamento. Corresponde a: 

A) Linha Alba. 
B) Leucoedema. 
C) Nevo Branco Esponjoso. 
D) Leucoplasia. 
E) Estomatite Nicotínica. 

 
10 - Doença inflamatória crônica auto-imune, de causa 
desconhecida, que pode comprometer múltiplos órgãos e 
ou tecidos do organismo, principalmente as glândulas 
exócrinas lacrimais e salivares. Corresponde a: 

A) Xerostomia. 
B) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 
C) Doença de Chagas. 
D) Síndrome de Sjögren. 
E) Síndrome da Ardência Bucal. 

 
11 - Ainda é o agente de primeira escolha no tratamento 
das candidoses vaginais, orais, faríngeas, esofágicas e 
intestinais. É também ativa contra Trichophyton, 

Histoplama e Microsporum. Corresponde a: 
A) Nistatina. 
B) Miconazol. 
C) Aciclovir. 
D) Foscarnet. 
E) Fluconazol. 

 
12 - Analgésicos não-opióides modificam mecanismos 
periféricos e centrais envolvidos no desenvolvimento da 
dor. Entre estes temos as seguintes opções: 

A) Paracetamol e Nalorfina. 
B) Ibupufreno e Nalorfina. 
C) Paracetamol e Ibupufreno. 
D) Ibupufreno e Naloxona. 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
 
 
 
 

13 - Os fármacos com propriedades antimicrobianas 
constituíram-se em importante marco da terapêutica 
medicamentosa. No entanto, seu uso disseminado, muitas 
vezes desnecessário e impreciso, condicionou a chamada 
resistência microbiana. Neste sentido, constitui-se causa 
real e ou aparente de falha da terapia antimicrobiana: 

A) Ineficácia Microbiológica. 
B) Baixos níveis plasmáticos ou teciduais. 
C) Dificuldade de adesão do paciente à prescrição. 
D) Explicações alternativas para a febre e outras 

manifestações. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
14 - Grupo antimicrobiano bacteriostático capaz de 
provocar manchas marrons e hipoplasia de esmalte dental, 
proporcionais à quantidade total administrada. 
Corresponde a: 

A) Mais de uma das alternativas está correta. 
B) Tetraciclina. 
C) Doxiciclina. 
D) Minociclina. 
E) Clindamicina 

 
15 - Uma anamnese adequada pode detectar pacientes com 
necessidades especiais. Entre estes, pode ser que um 
paciente com Endocardite Bacteriana compareça ao 
consultório odontológico. Este paciente pode então 
necessitar de uma profilaxia antibiótica, previamente ao 
seguinte procedimento odontológico: 

A) Aplicação de flúor. 
B) Radiografia. 
C) Esfoliação de dente decíduo. 
D) Anestesia local interligamentar. 
E) Moldagem. 

 
16 - Na Síndrome da Imunodeficiência Adquirida a 
imunocompetência do indivíduo diminui, favorecendo o 
aparecimento de um espectro de patologias orais e 
paraorais. Estas incluem infecções oportunistas virais, 
bacterianas e fungicas. Entre as infecções virais pode 
surgir: 

A) Herpes Simples. 
B) Candídiase. 
C) Sarcoma de Kaposi. 
D) Gengivite. 
E) Periodontose. 

 
17 - Em se tratando de cuidados odontológicos ao paciente 
diabético, deve-se eleger um anestésico sem efeito 
hiperglicemiante, principalmente quando o paciente não 
está compensado. Nesse sentido, deve-se evitar o uso de 
anestésico contendo adrenalina, como no caso de: 

A) Scandicaína a 3%. 
B) Mepivacaina a 3%. 
C) Carbocaina a 3%. 
D) Mepivacaina a 2%. 
E) Todas as alternativas estão erradas. 

 
 
 
 



 

18 - Inflamação da gengiva com relação a coroa de um 
dente com erupção incompleta, ocorrendo com maior 
freqüência na área mandibular do terceiro molar. 

A) Gengivite. 
B) Periodontite localizada. 
C) Pricoronarite. 
D) Gengivoestomatite. 
E) GUNA. 

 
19 - Tem como objetivo a análise permanente da situação 
de saúde da população e a organização e execução de 
práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos 
problemas existentes. É composta pelas ações de 
vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e 
agravos à saúde. Corresponde a: 

A) Atenção Básica em Saúde. 
B) Estratégia Saúde da Família. 
C) Política Nacional de Saúde Bucal. 
D) Atenção Terciária em saúde. 
E) Vigilância em Saúde. 

 
20 - Conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes da saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. 
Corresponde a: 

A) Vigilância em Saúde. 
B) Vigilância Epidemiológica. 
C) Vigilância Sanitária. 
D) Vigilância ambiental em saúde. 
E) Vigilância da saúde do trabalhador. 

 
21 - Considerando a Norma Regulamentar - NR32 / 
Segurança e Saúde no Trabalho em estabelecimentos de 
Assistência à Saúde, sabe-se que “em todos os locais de 
trabalho onde se utilizem materiais pérfuro-cortantes, deve 
ser mantido recipiente apropriado para o seu descarte, 
conforme o estabelecido na NBR 13853, norma brasileira 
registrada no INMETRO. Outra Normatização refere-se a: 

A) O limite máximo de enchimento do recipiente 
deve estar localizado 20 cm abaixo do bocal. 

B) O recipiente deve ser mantido o mais distante 
possível da realização do procedimento. 

C) Os trabalhadores que utilizarem objetos pérfuro-
cortantes devem ser os responsáveis pelo seu 
descarte. 

D) O recipiente deve ser posicionado de forma que a 
abertura não possa ser visualizada pelos 
trabalhadores. 

E) É permitido o reencape de agulhas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 - Modelo Assistencial em saúde bucal que priorizou a 
atenção aos escolares do sistema público, introduzido na 
década de 50 pelo Serviço Especial de Saúde Pública 
(SESP), com enfoque curativo-reparador. Marcou o início 
da lógica organizativa e de programação para assistência 
odontológica, mas, com abrangência predominante a 
escolares de 6-14 anos. Introduz algumas medidas 
preventivas e, mais recentemente, pessoal auxiliar em 
trabalho a quatro mãos: 

A) Sistema Incremental. 
B) Odontologia Simplificada  
C) Programa Inversão da Atenção. 
D) Odontologia em Saúde Coletiva. 
E) Odontologia Integral. 

 
23 - As aplicações tópicas de flúor são indicadas para 
pacientes com cárie ativa nas superfícies lisas e aqueles 
com alto risco de ocorrência da doença. Para realização 
deste procedimento um critério que deve ser seguido é: 

A) Adultos com CPO-D alto. 
B) Adolescente sem lesões de cárie ativa. 
C) Idosos com retração gengival. 
D) Crianças cujos molares deveriam, mas não podem 

ser selados. 
E) Mais de uma das alternativas está correta. 

 
24 - A Dose Provavelmente Tóxica (DPT) de flúor é de 5 
mg/kg. Ingestões inferiores a DPT resultam em: 

A) Mal-estar. 
B) Vômitos. 
C) Cólicas. 
D) Dor de cabeça eventual. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
25 - Sobre o uso dos fluoretos é possível concluir-se que: 

A) Os fluoretos presentes na cavidade bucal em 
pequenas concentrações diárias desempenham 
para a prevenção da cárie dentária. 

B) Em baixa concentração o fluoreto aumenta o pH 
da placa inibindo a produção de ácidos pelas 
bactérias da placa. 

C) A presença de fluoretos não interfere na aderência 
microbiana ao esmalte dentário. 

D) No contexto brasileiro não há necessidade da 
manutenção diária mínima de fluoretos na 
cavidade bucal. 

E) Os fluoretos presentes na cavidade bucal, em 
pequenas quantidades diárias, são suficientes para 
reduzir a remineralização do esmalte dentário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 - O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores 
do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto 
sobre a situação de saúde da população brasileira. A 
definição de rioridades deve ser estabelecida por meio de 
metas nacionais, estaduais, regionais ou municipais. 
Prioridades estaduais ou regionais podem ser agregadas às 
prioridades nacionais, conforme pactuação local. Entre as 
seis prioridades pactuadas temos: 

A) Saúde da criança. 
B) Saúde do adulto. 
C) Saúde do adolescente. 
D) Saúde do Idoso. 
E) Saúde do trabalhador. 

 
27 - Um levantamento Epidemiológico de Saúde Bucal 
deve observa a seguinte consideração especial: 

A) Dentes não vitais não são codificados da mesma 
maneira que os dentes com vitalidade. 

B) Dentes com fratura incisal são incluídos como 
cariados. 

C) Dentes com extração indicada não são 
classificados como dentes perdidos. 

D) Em casos de dúvidas, o examinador deve utilizar o 
menor código. 

E) Se a sonda exploradora ficar “presa” em sulco ou 
fissura de molares, classificar como cariado. 

 
28 - Os índices utilizados para se estudar sobre câncer de 
boca são os chamados “estudos de cálculos projetados”, 
baseados na pesquisa de mortalidade por câncer de boca, 
correlacionados com indicadores sócio-econômicos e 
Estimativas - Incidência de Câncer no Brasil. Os critérios 
utilizados para verificação dos índices são: 

A) Os resultados positivos de exames 
histopatológicos. 

B) A mortalidade e estimativa dos casos da doença 
para o ano seguinte. 

C) Os Tipos de câncer mais incidentes, estimados 
para o ano seguinte. 

D) A Distribuição de possíveis casos por quadriênio. 
E) O Número de casos diagnosticados de acordo com 

a localização da lesão primária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 

As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte: 
 

Sensatez e diálogo para resolver conflitos 
 

 Apesar dos índices assustadores da violência e do 
sensacionalismo dos meios de informação, os brasilienses 
têm consciência de que a paz, a sensatez e o diálogo ainda 
são as melhores formas de se resolverem conflitos. 
 Isso foi constatado em pesquisa iniciada há dois 
anos, pelo Departamento de Sociologia da UnB, que 
aplicou 625 questionários aos moradores do Plano Piloto, 
do Park Way, dos lagos e das cidades-satélites. 
 A pesquisa intitulada As Representações Sociais 
da Violência no DF, segundo sua coordenadora, 
professora Maria Stela Grossi Porto, revelou “um tipo de 
evolução, um despertar da sociedade” para o problema. Os 
resultados obtidos até agora mostram, segundo ela, um 
progresso em termos do processo de civilização. Porém, 
Maria Stela faz uma ressalva: “Percebemos, pelas 
respostas, que há uma recusa à violência, mas também 
detectamos a ambigüidade das reações, em uma proporção 
bastante significativa, com destaque para a idéia de que, 
para ‘me defender’, ou para ‘defender os que me são 
próximos’, então o uso da violência é válido”. 
 A segurança privada é um fator que pode 
aumentar a violência, revelou ainda a pesquisa. Para Maria 
Stela, “a proliferação da privatização da segurança 
confunde o que é público e o que é privado. Um segurança 
particular defende interesses particulares, que podem se 
opor aos da comunidade. Isso eu considero um retrocesso”. 
 

(Márcio Varela. A banalização da violência.  
UnB Revista, ano 1, nº 2, com adaptações.) 

 
29 – Das afirmações seguintes: 
I- De acordo com os meios de informação, a paz, a 
sensatez e o diálogo ainda são as melhores formas de se 
resolverem conflitos. 
II- O Departamento de Sociologia da UnB já realizou 625 
pesquisas acerca da violência no Distrito Federal (DF). 
III- A pesquisa realizada pela professora Maria Stela 
revelou que os habitantes do DF estão cada vez mais 
violentos. 

A) Todas estão corretas. 
B) Apenas I e II estão corretas. 
C) Apenas II está correta. 
D) Apenas II e III estão corretas. 
E) Todas estão incorretas. 

 
30 – Das afirmações seguintes: 
I- Segundo as pessoas entrevistadas, nenhuma situação 
justifica o emprego da violência. 
II- A pesquisadora vê o conflito entre os interesses da 
segurança privada e os da comunidade como um retrocesso 
no processo civilizatório. 
III- O pronome isso (2º parágrafo) refere-se as idéias 
contidas no primeiro parágrafo do texto. 

A) Estão corretas II e III. 
B) Estão corretas I e III. 
C) Estão corretas II e III. 
D) Apenas I está correta. 
E) Todas estão corretas. 



 

31 – Assinale a opção em que a correlação pronome / 
referente está incorreta. 

A) O pronome “ela” (3º parágrafo) refere-se a 
“pesquisa intitulada As Representações Sociais da 
Violência no DF”. 

B) O pronome “que” (2º parágrafo) refere-se a 
“Departamento de Sociologia da UnB”. 

C) O pronome “sua” (3º parágrafo) refere-se a 
“pesquisa intitulada As Representações Sociais da 
Violência no DF”. 

D) O pronome “que” (4º parágrafo) refere-se a 
“interesses particulares”. 

E) N. D. A. 
 
32 – Assinale a alternativa com palavra grafada 
incorretamente: 

A) O deputado defendeu a descriminação da 
maconha. 

B) Sua ascensão à presidência da firma surpreendeu a 
todos. 

C) Todos o julgavam, com razão, pretencioso. 
D) Os deputados não queriam acabar com os próprios 

privilégios. 
E) A disputa entre os cônjuges só poderia ser 

resolvida nos tribunais. 
 
33 – “Durante muitos anos o TUCA o Teatro da 
Universidade Católica foi em São Paulo o templo da 
música brasileira”. 
 No período acima, corretamente pontuado, há: 

A) 1 vírgula. 
B) 4 vírgulas. 
C) 2 vírgulas. 
D) Não há vírgulas. 
E) 3 vírgulas. 

 
34 – A alternativa que apresenta erro no emprego do 
acento grave, indicativo de crase, é: 

A) Preciso ir à Copacabana. 
B) Ele chegou à uma e meia. 
C) Seja rápido na sua ida à França. 
D) Nada mais confere legitimidade à Nação. 
E) Apenas o STF pode impor jurisprudência à 

legislação ordinária. 
  
35 – “... diante desta cruel realidade, o belo torna-se 
repugnante” – a palavra belo nessa frase, quanto ao 
processo de formação, classifica-se como: 

A) derivação regressiva 
B) primitiva 
C) abreviação vocabular 
D) derivação imprópria 
E) hibridismo 

 
36 – “É bom que estudem bem o programa”. Nesse 
período há uma oração: 

A) substantiva predicativa 
B) adjetiva restritiva 
C) substantiva subjetiva 
D) coordenada sindética 
E) adjetiva explicativa 

37 – Assinale a alternativa correta quanto a função 
sintática do termo destacado na frase seguinte: 
 “O homem anseia por uma vida de liberdade”. 

A) adjunto adnominal 
B) objeto direto 
C) objeto indireto 
D) adjunto adnominal 
E) objeto direto preposicionado 

 
38 – A alternativa que apresenta erro quanto à 
concordância verbal é: 

A) Deram quatro horas no relógio da central. 
B) São dificuldades a serem vencidas. 
C) Tudo estava bem, como se não houvessem 

ameaças. 
D) Eram dois irmãos bem parecidos. 
E) Só eles podem fazer tais exceções. 

 
39 – Na expressão: “... a natureza parecia estar 
chorando...”, do ponto de vista estilístico temos: 

A) antítese 
B) polissíndeto 
C) eufemismo 
D) ironia 
E) personificação 

 
40 – Assinale a alternativa que completa de forma correta, 
respectivamente: 
I- O jogo _____ me referi foi ganho pelo Brasil. 
II- O escritor _____ livro acabei de ler encontra-se em 
Curitiba. 

A) a que – de que 
B) de que – cujo 
C) cujo – a que 
D) a que – cujo 
E) N. D. A. 

 
 
 
 


