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Data: 22 de Abril de 2012

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA 

 

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. 
* 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. 
* 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. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de Respostas 
pois em hipótese alguma eles serão substituídos, 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. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 23/04/2012, 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 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA de 10/02/2012, e suas retificações. 
  
* 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!! 

 

 CIRURGIÃO DENTISTA 
 



 

 

PARTE I – CIRURGIÃO DENTISTA 
 

01 - Placa branca que não se caracteriza clinicamente é: 
A) pênfigo 
B) vesículas 
C) línquen 
D) cândida 
E) leucoplasia 

 
02 - As lesões no granuloma periapical podem falhar na sua 
cicatrização por diversas razões: 

A) fratura radicular vertical 
B) doença periodontal associada 
C) formação de cisto 
D) material estranho no periápice 
E) todas corretas 

 
03 - Após extração de um dente é formado um coágulo 
sanguíneo no local e sua organização final é feita por tecido 
de granulação,substituição gradual por um osso fibrilar 
grosseiro e, finalmente,por osso maduro. A destruição do 
coágulo inicial impede a cicatrização apropriada e causa 
uma síndrome clínica denominada: 

A) periostite ossificante 
B) osteíte alveolar 
C) osteomielite 
D) osteíte condensante 
E) pericoronarite 

 
04 - Doenças observadas em associação com 
odontodisplasia regional, exceto: 

A) hidrocefalia 
B) displasia ectodérmica 
C) nevo vascular 
D) paralisia facial 
E) coloboma orbital 

 
05 - A gengivoestomatite herpética aguda é o padrão mais 
comum de infecção primária sintomática pelo: 

A) HPP 
B) HPV 
C) HSV 
D) HIV 
E) HNA1 

 
06 - Alteração comum da mucosa jugal,mais provavelmente 
associada à pressão,irritação ou trauma da mucosa entre as 
superfícies vestibulares do dentes: 

A) linha Alba 
B) morsicatio buccarum 
C) morsicatio linguarum 
D) injúria intencional 
E) metaplasia reacional 

 
07 - Uma variedade de complicações orais não-infecciosas 
são vistas regularmente como resultado tanto da radiação 
como da quimioterapia, e dependendo dos campos da 
radiação, da dose e da idade do paciente são possíveis as 
seguintes conseqüências: 

A) trismo 
B) dermatite crônica 
C) hipogeusia 
D) osteorradionecrose 
E) todas corretas 

08 - Proliferação benigna do epitélio escamoso 
estratificado,que resulta em uma massa papilar ou 
verrucosa: 

A) papiloma epidermóide 
B) papiloma de células cilíndricas gigantes 
C) papiloma vírus humano 
D) papiloma escamoso 
E) papiloma invertido 

 
09 - Recursos do fundo nacional de saúde será repassado 
para municípios que: 

A) tenham programas setoriais e de base 
B) tenham relatório de gestão e programa setorial 
C) tenham conselho e fundo de saúde 
D) tenham fundo de saúde e programa setorial 
E) tenham programa setorial e plano de cargos 

 
10 - O processo de planejamento e orçamento do SUS deve 
ser: 

A) horizontal 
B) vertical 
C) centralizado 
D) ascendente 
E) todas corretas 

 
11 - A redução da disparidade social e regional por meio das 
ações e serviços de saúde é o conceito de: 

A) universalidade 
B) humanização 
C) integralidade 
D) equidade 
E) nenhuma das respostas anteriores 

 
12 - A participação social no SUS ocorre através de: 

A) conselhos e conferências de saúde 
B) comícios populares 
C) comissões populares 
D) fórum articulado do povo 
E) educação simultânea em saúde coletiva 

 
13 - O período das conferencias de saúde em cada esfera do 
governo deve ser de: 

A) 5 anos 
B) 4 anos 
C) semestralmente 
D) bimestralmente 
E) 2 anos 

 
14 - Lesão periapical que mais contém bactérias no 
histológico: 

A) granuloma apical 
B) periodontite apical crônica 
C) periodontite juvenil 
D) gengivite 
E) abscesso apical 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

15  - Provavelmente o procedimento mais utilizado pelo 
clinico em tratamentos conjugados dentística-periodontia, a 
cunha interproximal está indicada nos casos de cavidades 
tipo II e nas seguintes situações: 

A) dentes com invasão do espaço biológico 
B) impossibilidade de realizar isolamento adequado 
C) dentes sem acesso adequado à margem da lesão 
D) dentes com dificuldade de colocação da cunha 

interproximal 
E) todas corretas 

 
16 - Mieloma múltiplo é uma malignidade relativamente 
incomum, originada nos: 

A) leucócitos 
B) plaquetas 
C) glóbulos brancos 
D) plasmócitos 
E) neutrófilos 

 
17 - Relacionando-se aos tumores metastáticos dos 
maxilares, a forma mais comum de câncer que envolve esse 
osso é: 

A) carcinoma metastático 
B) epidermóide 
C) sarcoma de ewing 
D) sarcoma de células grandes 
E) condrossarcoma 

 
18 - Tumores benignos compostos por cartilagem hialina 
madura: 

A) osteosarcoma 
B) sarcoma de ewing 
C) condroma  
D) sarcoma de células grandes 
E) condrossarcoma 

 
19 - Neoplasia benigna do osso que se origina dos 
osteoblastos: 

A) osteoradionecrose 
B) condroma 
C) condrossarcoma 
D) osteoblastoma 
E) osteoma 

 
20 - Estando um indivíduo de boca aberta, para que ocorra o 
fechamento da mandíbula o músculo mais importante 
acionado é o: 

A) temporal anterior 
B) temporal posterior 
C) masseter 
D) pterigóideo medial 
E) pterigóideo lateral 

 
21 - Idoso pode apresentar dor de dente de origem cardíaca 
com as seguintes características clínicas: 

A) todas corretas 
B) presença cíclica de dor na mandíbula  
C) dor de dente que aumenta com esforço físico 
D) dor de dente associada a dor no peito 
E) dor de dente que diminui com tabletes de 

nitroglicerina 
 

22 - Material odontológico utilizado para clareamento 
dentário e condicionamento ácido respectivamente: 

A) acido fosfórico e peróxido de carbamida 
B) peróxido de hidrogênio e ácido fosfórico 
C) peróxido de carbamida e hidróxido de cálcio 
D) peróxido de hidrogênio e peróxido de carbamida 
E) peróxido de carbamida e fluoreto  

 
23 - Material odontológico utilizado para forrar cavidade 
média e profunda respectivamente: 

A) hidróxido de cálcio e verniz 
B) verniz e condicionamento ácido 
C) condicionamento ácido e sistema adesivo 
D) condicionamento ácido,sistema adesivo e amálgama 

de prata 
E) cimento de ionômero de vidro e hidróxido de cálcio 

 
24 - Nistatina 100.000 UI é prescrito como: 

A) anti histamínico 
B) bactericida 
C) anti retroviral 
D) anti fúngico 
E) bacterisostático 

 
25 - O tratamento da anafilaxia deve ser direcionado para as 
seguintes manifestações: 

A) hipotensão e broncoespasmo 
B) síncope e sudorese 
C) síncope e hipertensão 
D) hipertensão e paralisia facial 
E) labirintite e sudorese 

 
26 - Paciente após procedimento odontológico e 
administração de substancias na cavidade oral pode 
necessitar da droga mais importante para o manejo da 
anafilaxia: 

A) penicilina 
B) amoxicilina 
C) epinefrina 
D) macrolídeo 
E) paracetamol 

 
27 - O protocolo para prevenção da endocardite bacteriana 
quando indicado é: 

A) 2 comprimidos de 500mg de amoxicilina antes do 
procedimento 

B) 2g azitromicina antes do procedimento 
C) 2 comprimidos de 800mg de azitromicina antes do 

procedimento 
D) 1g de metronidazol antes do procedimento e 

nstatina 100.000UI 
E) 2g amoxicilina antes do procedimento 

 
28 - Marque a alternativa que o paciente não deve realizar 
cirurgia por possível problema de cicatrização: 

A) glicemia acima de 200 
B) glicemia abaixo de 80 
C) glicemia entre 80 e 100 
D) glicemia controlada por medicamento 
E) diabetes compensada 

 
 



 

 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
Pensamento  vem de fora 
e pensa que vem de dentro, 
pensamento que expectora 
o que no meu peito penso. 
Pensamento a mil por hora, 
tormento a todo momento. 
Por que é que eu penso agora 
sem o meu consentimento? 
Se tudo que comemora 
tem o seu impedimento, 
se tudo aquilo que chora 
cresce com o seu fermento; 
pensamento, dê o fora, 
saia do meu pensamento. 
Pensamento, vá embora, 
desapareça no vento. 
E não jogarei sementes 
em cima do seu cimento. 

Arnaldo Antunes. Tudos. 4. ed. São Paulo:  
Iluminuras, 1998. 

 
29 - O que incomoda o eu lírico é: 

A) Sua dificuldade para pensar. 
B) Sua familiaridade com suas ideias. 
C) Sua facilidade para pensar. 
D) A quantidade de ideias incompreensíveis que produz. 
E) A autonomia de seu pensamento. 

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I – Percebemos através dos dois primeiros versos que o eu 
lírico constata que seu pensamento é a reunião das coisas 
vistas e ouvidas; aquilo que ele pensa criar, na realidade é 
externo a ele. 
II – Nos versos “E não jogarei sementes/ em cima do seu 
cimento”, as palavras sementes e cimento foram 
empregadas em sentido metafórico sendo a primeira, as 
ideias em estado inicial. 
III – O valor final que o eu lírico atribui a seu pensamento é 
de que este é ilimitado, além de agir de modo dependente à 
vontade expressa pelo eu lírico. 

A) Todos estão corretos. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Estão corretos os itens I e II. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
31 - Identifique a alternativa cujo vocábulo destacado foi 
usado de forma incorreta: 

A) Estou esperando Maria Helena há mais de duas 
horas. 

B) Antes de mais nada, é bom saber onde eles estão 
indo. 

C) Trata-se de uma questão muito mal resolvida. 
D) Ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica. 
E) Não estacione naquele local, senão você será 

multado. 
 

32 - Assinale a alternativa em que o hífen esteja usado 
corretamente: 

A) semi-infantil 
B) supra-sensível 
C) ante-braço 
D) auto-análise 
E) extra-judicial 

 
33 - Os elementos mórficos que constituem os vocábulos 
INAPTO e CANTÂSSEMOS são, respectivamente: 

A) prefixo – radical – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (número - 
pessoal) – desinência verbal (modo - temporal). 

B) radical – desinência nominal / radical –  desinência 
verbal (número - pessoal) – desinência verbal (modo 
- temporal). 

C) radical – sufixo – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (número - 
pessoal). 

D) prefixo – radical – desinência verbal / radical – vogal 
temática – desinência verbal (modo - temporal). 

E) prefixo – radical – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (modo - temporal) 
– desinência verbal (número - pessoal). 

 
34 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos 
devem receber o acento gráfico; 

A) ibero – alcool – maquinaria 
B) textil – enigma – sutil 
C) interim – zefiro – agape 
D) fortuito – ureter – estereotipo 
E) recem – pudico – zenite 

 
35 - Assinale a alternativa cujo termo destacado funciona 
como predicativo do objeto: 

A) Aquiles parecia inflexível o tempo todo. 
B) O ministro considerou incerta a sua presença no 

seminário. 
C) Para quem usa caixa eletrônico, a vida fica mais 

fácil. 
D) Desesperados, eles gritavam por socorro. 
E) Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas. 

 
36 - No período “Vejo agora quanto estava preso a ela”, a 
oração destacada classifica-se em: 

A) subordinada substantiva objetiva indireta. 
B) subordinada substantiva completiva nominal. 
C) subordinada adjetiva explicativa. 
D) subordinada substantiva objetiva direta. 
E) subordinada adverbial temporal. 

 
37 - Em todas as frases seguintes o sinal indicativo de crase 
foi usado corretamente, exceto em: 

A)  “Mulheres à beira de um ataque de nervos”. 
B) A cidade à qual nos referimos é longe. 
C) Voltamos cedo à casa dos amigos. 
D) Assisti àquele filme. 
E) Estava disposto à disputar uma vaga. 

 
 
 
 



 

 

A questão 38 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

38 - Das afirmações seguintes: 
I – No segundo quadrinho, o ponto de exclamação sugere o 
espanto ou a surpresa do menino (Filipe), ao perceber que 
havia mudado de posição. 
II – No terceiro quadrinho o menino (Filipe) está na posição 
normal, sentado de frente, mas não entende o que lhe 
aconteceu. O ponto de interrogação expressa essa dúvida. 
III – Através do último quadrinho é possível compreender o 
que possivelmente ocorreu nos quadrinhos anteriores. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos apenas os itens I e III. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
39 - Indique a figura de linguagem existente na frase “Eu, 
que antes vivera de palavras de caridade ou orgulho ou de 
qualquer outra coisa”: 

A) anacoluto 
B) antonomásia 
C) sinestesia 
D) gradação 
E) hipérbole 

 
40 - Nas frases seguintes: 
I – Fomos nós quem pretendeu o cargo. 
II – Fui eu quem fez o exercício. 
III – Hoje sou eu quem paga a conta. 
Quanto a concordância podemos afirmar: 

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

 
 
 
 
 


