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INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS: 
 

1. Prova sem consulta. 

2. Abra esse caderno de prova somente quando autorizado.  

3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 

cada e valor total de 100 (cem) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta. 

5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, 

usando caneta (tinta azul ou preta). 

6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões 

rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para 

o candidato.  

7. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 3 (três) 

horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas. 

8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros 

similares. 

9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta 

retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, após transcorrido 

o tempo mínimo de 1h, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso. 

10. Verifique se a prova é a corresponde a sua categoria e especialidade. 

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas e o caderno de 

provas, devidamente preenchidos, assinados e conferidos. 

                                                                                                           

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
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LOCAL DE PROVA: _________________   SALA: __________ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Uma Galinha 

Clarice Lispector 

Era uma galinha de domingo. Ainda viva porque não passava de nove horas da 
manhã. 

Parecia calma. Desde sábado encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para 
ninguém, ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua 
intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se 
adivinharia nela um anseio.  

Foi pois uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto vôo, inchar o peito e, 
em dois ou três lances, alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou — 
o tempo da cozinheira dar um grito — e em breve estava no terraço do vizinho, de 
onde, em outro vôo desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou em adorno 
deslocado, hesitando ora num, ora noutro pé. A família foi chamada com urgência e 
consternada viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da 
dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu 
radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha: em pulos 
cautelosos alcançou o telhado onde esta, hesitante e trêmula, escolhia com 
urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado foi 
percorrido mais de um quarteirão da rua. Pouco afeita a uma luta mais selvagem 
pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem 
nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido. E por 
mais ínfima que fosse a presa o grito de conquista havia soado. 

Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às 
vezes, na fuga, pairava ofegante num beiral de telhado e enquanto o rapaz galgava 
outros com dificuldade tinha tempo de se refazer por um momento. E então parecia 
tão livre. 

Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia 
nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se 
poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo 
crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que morrendo 
uma surgiria no mesmo instante outra tão igual como se fora a mesma.  

Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. 
Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida carregada em triunfo por uma asa 
através das telhas e pousada no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, 
sacudiu-se um pouco, em cacarejos roucos e indecisos. Foi então que aconteceu. 
De pura afobação a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta. Talvez fosse 
prematuro. Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma 
velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou, respirando, abotoando e 
desabotoando os olhos. Seu coração, tão pequeno num prato, solevava e abaixava 
as penas, enchendo de tepidez aquilo que nunca passaria de um ovo. Só a menina 
estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal porém conseguiu desvencilhar-se do 
acontecimento, despregou-se do chão e saiu aos gritos: 

— Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo! ela quer o nosso 
bem! 
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Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. 
Esquentando seu filho, esta não era nem suave nem arisca, nem alegre, nem triste, 
não era nada, era uma galinha. O que não sugeria nenhum sentimento especial. O 
pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, sem propriamente um pensamento 
qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai afinal decidiu-se 
com certa brusquidão: 

— Se você mandar matar esta galinha nunca mais comerei galinha na minha vida! 

— Eu também! jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros. 

Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a galinha passou a morar com a família. 
A menina, de volta do colégio, jogava a pasta longe sem interromper a corrida para 
a cozinha. O pai de vez em quando ainda se lembrava: "E dizer que a obriguei a 
correr naquele estado!" A galinha tornara-se a rainha da casa. Todos, menos ela, o 
sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas duas 
capacidades: a de apatia e a do sobressalto. 

Mas quando todos estavam quietos na casa e pareciam tê-la esquecido, enchia-se 
de uma pequena coragem, resquícios da grande fuga — e circulava pelo ladrilho, o 
corpo avançando atrás da cabeça, pausado como num campo, embora a pequena 
cabeça a traísse: mexendo-se rápida e vibrátil, com o velho susto de sua espécie já 
mecanizado. 

Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se 
recortara contra o ar à beira do telhado, prestes a anunciar. Nesses momentos 
enchia os pulmões com o ar impuro da cozinha e, se fosse dado às fêmeas cantar, 
ela não cantaria mas ficaria muito mais contente. Embora nem nesses instantes a 
expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Na fuga, no descanso, quando deu à 
luz ou bicando milho — era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada 
no começo dos séculos. 

Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos. 

Texto extraído do livro “Laços de Família”, Editora Rocco - Rio de Janeiro, 1998, pág. 30. Selecionado por Ítalo 
Moriconi, figura na publicação “Os Cem Melhores Contos Brasileiros do Século”. 

 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 
1ª QUESTÃO – De acordo com o texto é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   )  A cozinheira é quem narra a história. 
B. (   )  A galinha é quem narra a história. 
C. (   )  A menina é a narradora da história. 
D. (   )  O narrador da história é onisciente. 
 
 
2ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA quanto ao perfil psicológico da 
galinha antes do início do preparo do almoço: 
 
A. (   )  Calma e introvertida. 
B. (   )  Calma e extrovertida. 
C. (   )  Agitada e introvertida. 
D. (   )  Agitada e extrovertida. 
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3ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que corresponda ao sentido dado à 
palavra apatia, na passagem do texto relacionada ao comportamento da galinha 
quando ela passou a viver com a família: 
 
A. (   )  Faculdade de compreender emocionalmente um objeto. 
B. (   )  Estado caracterizado por indiferença, ausência de sentimentos, falta de 

atividade e de interesse. 
C. (   )  Capacidade de projetar a personalidade de alguém num objeto. 
D. (   )  Processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro. 
 
 
4ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA com relação ao que propiciou o 
desfecho da história da galinha: 
 
A. (   )  A coragem demonstrada pela galinha na tentativa de fuga. 
B. (   )  A capacidade de reprodução da galinha. 
C. (   )  O esquecimento da visão da galinha como um animal de estimação. 
D. (   )  A capacidade da galinha de sobressaltar. 
 

GRAMÁTICA 
 
5ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA com relação à formação de 
palavras por derivação parassintética: 
 

A. (   )  Absolutamente. 
B. (   )  Incapaz. 
C. (   )  Combater. 
D. (   )  Emudecer. 
 
 
6ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA cujo pronome exerce a função 
sintática de objeto direto: 
 
A. (   )  Eu não quis ir à escola. 
B. (   )  Espero-o na faculdade. 
C. (   )  Trouxe o livro para mim. 
D. (   )  Ela só pensa em si. 
 
 
7ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA cuja concordância nominal se 
encontra de acordo com a norma gramatical: 
 
A. (   )  Os alunos ficaram alerta porque a porta da sala estava meio aberta. 
B. (   )  Os alunos ficaram alertas porque a porta da sala estava meio aberta. 
C. (   )  Os alunos ficaram alerta porque a porta da sala estava meia aberta. 
D. (   )  Os alunos ficaram alertas porque a porta da sala estava meia aberta. 
 
 
 



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA PMMG (QOS/2013) 

  CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.     5 

 
 
8ª QUESTÃO – Nos períodos compostos por subordinação, marque a alternativa 
CORRETA cujo termo em destaque apresenta uma oração que exerce a função de 
objeto indireto: 
 
 
A. (   )  Veja que horas são. 
B. (   )  Pressentimos que o verão chegou. 
C. (   )  Duvidei de que a cidade precisasse de obras. 
D. (   )  Minha vontade era que todos comparecessem. 
 
 
9ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que se relaciona ao emprego 
adequado da estrutura contendo o verbo bater com o sentido apresentado entre 
parênteses: 
 
 
A. (   )  O carteiro bateu a porta da empresa e foi o gerente quem atendeu (ato de 

chamar / bater junto à porta para que atendam). 
B. (   )  O carteiro bateu à porta da empresa e foi o gerente quem atendeu (ato de 

chamar / bater junto à porta para que atendam). 
C. (   )  O funcionário após discutir com o chefe bateu à porta da sala e saiu em 

direção ao refeitório (ato de fúria / fechar a porta com força). 
D. (   )  O funcionário após discutir com o chefe bateu na porta da sala e saiu em 

direção ao refeitório (ato de fúria / fechar a porta com força). 
 
 

DIREITOS HUMANOS 
 
 

10ª QUESTÃO – De acordo com os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
existentes na Constituição da República Federativa do Brasil, é CORRETO afirmar 
que: 
 
 
A. (   ) Em hipótese alguma, alguém pode ser privado de direitos por motivo de 

crença religiosa. 
B. (   ) É livre a manifestação de pensamento, sendo permitido o anonimato. 
C. (   ) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 

paramilitar. 
D. (   ) É livre a expressão da atividade artística, observados, no entanto, a censura 

e a licença. 
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11ª QUESTÃO – Sobre o tema “discriminação contra pessoa em razão de sua 
orientação sexual”, conforme regulamentado pelo Decreto Estadual nº 43.683/2003, 
marque “V” para as assertivas verdadeiras e “F” para as assertivas falsas. Em 
seguida, marque a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para 
baixo. 
 
 
(   ) A coibição de manifestação de afeto em estabelecimento aberto ao público, 

inclusive o de propriedade de ente privado, constitui atentado contra os direitos 
da pessoa, desde que comprovadamente praticado em razão da orientação 
sexual da vítima. 

(   ) A interdição do estabelecimento por prazo determinado é uma das penalidades 
previstas à pessoa jurídica de direito privado que praticar qualquer dos atos de 
discriminação previsto na legislação. 

(   ) Para uma mesma infração, não pode ser aplicada à pessoa jurídica de direito 
privado mais de uma sanção dentre as previstas na legislação. 

(   ) Quando a infração cometida por pessoa jurídica de direito privado estiver 
associada a preconceito por condição econômica caberá tanto a aplicação da 
pena de advertência quanto da de multa. 

 
 
A. (   ) F, F, V, V. 
B. (   ) F, V, F, V. 
C. (   ) V, V, F, F. 
D. (   ) V, F, V, F. 
 
 
12ª QUESTÃO – De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH), proclamada por Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, é 
CORRETO afirmar que: 
 
 
A. (   ) Ficou estipulado que a lei protegerá qualquer forma de intromissão na vida 

privada das pessoas. 
B. (   ) Todos os seres humanos podem invocar os direitos proclamados na DUDH, 

com exceção das distinções fundadas no estatuto político do país da 
naturalidade da pessoa. 

C. (   ) Em países sujeitos a alguma limitação de soberania, podem ocorrer 
distinções entre as pessoas de acordo com o estatuto jurídico do respectivo 
país. 

D. (   ) Uma das finalidades de se proclamar a DUDH é a de que todos os 
indivíduos se esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o 
respeito desses direitos e liberdades. 
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13ª QUESTÃO – Durante uma palestra sobre os preceitos existentes na 
Constituição da República Federativa do Brasil acerca da família, criança, 
adolescente, jovem e idoso, foram feitas as seguintes afirmativas: 
 
 
I. É função da família, Estado e sociedade o amparo às pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade. 
II. Os pais têm o dever de educar, criar e assistir os filhos menores. 
III. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, 

admitida a participação de entidades não governamentais. 
IV. É dever da família, da sociedade e do Estado colocar o jovem a salvo de toda 

forma de discriminação. 
 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   ) I e III, apenas. 
B. (   ) I, II e IV, apenas. 
C. (   ) II e IV, apenas. 
D. (   ) Todas estão corretas. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

14ª QUESTÃO – A imunização contra agentes de diversas doenças infecciosas é 
recomendada para toda a equipe odontológica. De acordo com a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, a equipe deve atentar para as características da região onde 
exerce suas atividades laborais e a população atendida, pois diferentes vacinas 
podem ser indicadas. A vacina contra o agente da Hepatite B é de recomendação 
em todas as regiões do Brasil. Assinale abaixo como deve ser administrada esta 
vacina e como é realizada a comprovação de sua efetividade/soroconversão. 
 
 
A. (   ) Deve ser feita em quatro doses, em períodos de zero, um, quatro e seis 

meses de intervalo; quatro meses após o esquema vacinal completo, 
recomenda-se a realização de testes sorológicos para verificar a 
soroconversão. 

B. (   ) Deve ser feita em quatro doses, em períodos de zero, um, quatro e seis 
meses de intervalo; seis meses após o esquema vacinal completo, é 
recomendada a realização de testes sorológicos para verificar a 
soroconversão. 

C. (   ) Deve ser feita em três doses, em períodos de zero, um e seis meses de 
intervalo; dois meses após o esquema vacinal completo, recomenda-se a 
realização de testes sorológicos para verificar a soroconversão. 

D. (   ) Deve ser feita em três doses, em períodos de zero, um e seis meses de 
intervalo; seis meses após o esquema vacinal completo, é recomendada a 
realização de testes sorológicos para verificar a soroconversão. 
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15ª QUESTÃO – Os estabelecimentos de assistência à saúde da Odontologia 
devem possuir e utilizar de forma rotineira diversos equipamentos de proteção 
individual. Marque nas assertivas abaixo, “V” para as verdadeiras e “F” para as 
falsas. Em seguida, marque a alternativa que contém a sequência de respostas 
CORRETA, na ordem de cima para baixo. 
 
 
(   ) Luvas de procedimento, para o atendimento clínico, devem ser descartadas a 

cada paciente. 
(   ) Alguns objetos fora do campo de trabalho podem ser manuseados com as 

luvas de procedimento. 
(   ) O avental para proteção deve ser comprido, de mangas longas e somente de 

tecido claro, em algodão. 
(   ) As máscaras descartáveis devem possuir dupla camada, com filtração mínima 

de 95% para partículas de 1 a 5 µm. 
(   ) Estão indicadas luvas grossas de borracha e cano longo para a limpeza dos 

artigos e ambiente. 
 
A. (   ) V, F, F, F, V. 
B. (   ) V, V, V, F, V. 
C. (   ) V, F, V, F, V. 
D. (   ) V, V, F, F, V. 
 
 
16ª QUESTÃO – O uso de anestésico SEM vasoconstrictor é uma solicitação 
frequente quando se trata de pacientes que requerem cuidados especiais. O uso de 
anestésico SEM vasoconstrictor está indicado nos pacientes que se enquadram em 
qual situação abaixo? 
 
A.(   ) Angina pectoris estável. 
B.(   ) Usuários de cocaína ou “crack”. 
C.(   ) Diabetes Mellitus controlada. 
D.(   ) Hipertensão leve. 
 
 
17ª QUESTÃO – Quanto ao nervo e forame infra-orbitais, é CORRETO afirmar que: 
 

 

A.(   ) O músculo levantador do lábio superior se origina na borda inferior da órbita, 
acima do forame infra-orbital, inserindo-se na pele do lábio superior. 

B.(   ) O forame infra-orbital pode ser localizado por uma linha vertical imaginária 
que desce do centro da pupila até o forame mandibular. 

C.(   ) Após emergir do forame infra-orbital, o nervo infra-orbital termina nos ramos 
palpebral superior, labial superior e nasal lateral. 

D.(   ) Através do forame infra-orbital é possível anestesiar inclusive os ramos 
alveolares superiores anteriores e posteriores. 
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18ª QUESTÃO – Nos casos de Hipotensão Arterial Severa em pacientes em uso de 
compostos fenotiazínicos, é CORRETO afirmar que: 
 
A.(   ) Esta condição geralmente ocorre em pacientes em uso de antidepressivos 

que podem apresentar efeitos de diminuição brusca da pressão arterial se 
houver injeção acidental de anestésico local com vasoconstritor 
intravascular. 

B.(   ) Esta condição geralmente ocorre em pacientes em uso de cocaína que 
podem apresentar diminuição brusca da pressão arterial e bradicardia 
quando utilizada dose elevada de anestésico local com vasoconstritor. 

C.(   ) Esta condição geralmente ocorre em pacientes em uso de propranolol após 
aplicada dose elevada de solução anestésica com vasoconstritor. 

D.(   ) Esta condição geralmente ocorre em pacientes durante a injeção 
intravascular acidental de anestésico com vasoconstritor. 

 

19ª QUESTÃO – Os procedimentos cirúrgicos denominados “manobras cirúrgicas 
fundamentais” são classificados, na SEQUÊNCIA LÓGICA de sua execução em: 
 
A.(   ) Incisão, divulsão, curetagem e sutura. 
B.(   ) Exérese, diérese, hemostasia e síntese. 
C.(   ) Diérese, exérese, hemostasia e síntese. 
D.(   ) Exérese, diérese, curetagem e síntese. 
 
 
20ª QUESTÃO – A respeito do uso de antimicrobianos na prevenção e tratamento 
de processos infecciosos de origem odontogênica, marque a alternativa CORRETA: 
 
A.(   ) A penicilina é a droga de escolha para tratamento de infecções de origem 

odontogênica porque seu espectro bactericida é amplo incluindo os cocos 
gram-negativos e anaeróbios bucais. 

B.(   ) O emprego do ácido clavulânico associado à amoxicilina confere um 
aumento do espectro de ação deste antibiótico por seu efeito contra as 
bactérias produtoras de betalactamases. 

C.(   ) A amoxicilina é uma penicilina de curto espectro muito utilizada devido à sua 
facilidade de absorção por via oral e posologia confortável, além de sua 
eficaz atuação em espécies bacterianas produtoras de penicinilases. 

D.(   ) Em caso de profilaxia da endocardite bacteriana em pacientes alérgicos à 
penicilina deve-se prescrever Cefalosporina (500 mg) por via oral, 1 hora 
antes do procedimento. 

 

 

21ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que considera a condição 
cardíaca associada ao alto risco para desenvolvimento de Endocardite Bacteriana, 
para as quais a profilaxia com uso de antibiótico está recomendada em 
procedimentos cirúrgicos odontológicos: 
 
A.(   ) Tetralogia de Fallot. 
B.(   ) Ausência de História de Endocardite Infecciosa prévia. 
C.(   ) Prolapso da válvula mitral sem regurgitação valvar. 
D.(   ) Defeito septo atrial secundário isolado. 



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA PMMG (QOS/2013) 

  CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.     10 

 
22ª QUESTÃO – Em qual situação abaixo ESTÁ INDICADA a tomografia 
computadorizada para auxiliar no diagnóstico de condições traumáticas e 
patológicas envolvendo a região bucomaxilofacial? 
 
 
A.(   ) Lesões ósseas suspeitas de Tumor Odontogênico Ceratocístico, 

Ameloblastoma e Displasia Cementária Periapical. 
B.(   ) Lesões ósseas extensas em corpo e ramo mandibular; suspeita de patologia 

da ATM e Granuloma piogênico em rebordo alveolar. 
C.(   ) Avaliação de fraturas faciais cominutivas; avaliação de patologias dentro do 

seio maxilar e investigação adicional da ATM e cabeça da mandíbula em 
pacientes com dificuldade de abertura bucal. 

D.(   ) Patologias ósseas maxilares extensas; traumatismos com suspeita de 
fraturas do complexo zigomático-maxilar e Mucocele em lábio inferior. 

 

 

23ª QUESTÃO – Paciente H.L.T, gênero masculino, 42 anos, procura um serviço de 
urgência odontológica com aumento de volume apresentando sintomatologia 
dolorosa à palpação na região submandibular direita, recidivante, com evolução de 
15 dias. Observa-se também aumento de volume no soalho bucal direito e 
dificuldade de drenagem na carúncula sublingual. Baseado nesse quadro clínico, 
marque dentre as alternativas abaixo, a CONDUTA INDICADA para confirmação 
diagnóstica e tratamento definitivo dessa condição. 
 
 
A.(   ) Solicitação de radiografias periapicais para identificação do dente causal, 

teste de sensibilidade pulpar dos prováveis dentes causadores, drenagem 
submandibular e antibioticoterapia. 

B.(   ) Solicitação de radiografia oclusal total da mandíbula, localização e remoção 
cirúrgica do provável sialolito (se houver) e fisioterapia para estímulo da 
drenagem salivar. 

C.(   ) Biópsia incisional da lesão submandibular, prescrição de antibióticos e 
analgésicos para controle do quadro agudo enquanto se espera o resultado 
do exame histopatológico. 

D.(   ) Prescrição de antibioticoterapia sistêmica e anti-inflamatórios não 
esteróides, bochechos com água morna e sal, além de compressas quentes 
na região submandibular direita. 

 

 

24ª QUESTÃO – Em relação à Síndrome de Eagle, é CORRETO afirmar que: 
 
 
A. (   )  O alongamento do processo estilóide caracteriza esta síndrome. 
B. (   )  Paciente queixa dores de ouvido, zumbido e dores de cabeça na região do 

temporal. 
C. (   )  A dor é gerada pelo estímulo mecânico ao tecido nervoso simpático da 

parede arterial. 
D. (   )  Paciente queixa dor na região da faringe ao deglutir, girar a cabeça ou ao 

abrir a boca e possui história recente de trauma na região do pescoço. 
 



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA PMMG (QOS/2013) 

  CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.     11 

 
 
25ª QUESTÃO – O Fibroma Ossificante ou Fibroma Cemento-Ossificante é um 
neoplasma verdadeiro, composto de tecido fibroso que contém uma variável mistura 
de trabéculas ósseas e cemento. Ocorre em uma ampla variedade de idade, com 
predileção pelo sexo feminino, leucoderma e pela mandíbula. Dentre as 
modalidades cirúrgicas abaixo relacionadas, escolha a alternativa de tratamento 
cirúrgico ideal para esse caso específico: 
 
A. (   )  Enucleação e/ou curetagem da lesão. 
B. (   )  Ressecção parcial com interrupção da continuidade mandibular. 
C. (   )  Ressecção composta ablativa da mandíbula. 
D. (   )  Ressecção marginal ou segmentar da mandíbula. 
 
 
26ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA para a descrição abaixo: 
 
“Neoplasma Odontogênico Verdadeiro, sendo um Tumor Odontogênico de natureza 
epitelial, localmente invasivo, podendo apresentar aspecto radiográfico unicístico ou 
multilocular não havendo predileção por sexo e mais frequentemente encontrado em 
pacientes na faixa etária entre 30 e 70 anos”. 
 
A. (   )  Tumor Odontogênico Ceratocístico. 
B. (   )  Ameloblastoma. 
C. (   )  Cementoblastoma Benigno. 
D. (   )  Cisto Dentígero. 
 

 

27ª QUESTÃO – Em relação à densidade óssea e o efeito das abordagens 
cirúrgicas para implante, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   )  Osso tipo IV ou D4 necessita obrigatoriamente de confecção de rosca. 
B. (   )  Osso tipo II ou D2, apesar de ideal, é o que mais necessita de tempo entre a 

primeira cirurgia e a cirurgia de segundo estágio. 
C. (   )  Osso tipo I ou D1, o risco de super aquecimento é mais elevado. 
D. (   )  Osso tipo III ou D3, deve-se usar velocidade das brocas superior à 

2.000rpm. 
 
 
28ª QUESTÃO – Na obtenção de enxertos ósseos autógenos extrabucais para 
implantes endo-ósseos, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) O enxerto de Crista Ilíaca é de amplo volume, porém seu acesso e difícil 

coleta o torna um procedimento pouco aceito. 
B. (   ) O uso de abóboda craniana como local doador apresenta baixa morbidade 

pós-operatória, porém a incidência de complicações é alta em si 
comparando com outros locais doadores. 

C. (   ) O enxerto ósseo de Tíbia é bem indicado em crianças e adolescentes. 
D. (   ) Os locais doadores preferidos de osso autógeno são: Crista Ilíaca, Tíbia, 

Crânio e em proporção menor Costela e Fíbula. 
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29ª QUESTÃO – NÃO é considerado critério para avaliação de implantes bem 
sucedidos na cirurgia de segundo estágio (reabertura): 
 
A. (   )  Zona adequada de gengiva queratinizada. 
B. (   )  Fixação rígida e ausência de dor. 
C. (   )  Perda óssea moderada. 
D. (   )  Profundidade do sulco gengival menor ou igual a 4mm. 
 

 

30ª QUESTÃO – São condições que afetam NEGATIVAMENTE o pós-operatório da 
cirurgia de levantamento do Seio Maxilar: 
 
A. (   )  Fumo, espirrar de boca aberta, decúbito lateral. 
B. (   )  Fumo, beber líquido com canudo, espirrar de boca fechada. 
C. (   )  Fumo, beber líquido com canudo, usar travesseiro alto. 
D. (   )  Fumo, beber líquido em copo, espirar de boca aberta. 
 

 

31ª QUESTÃO – MISCH (2000) fez uma revisão anatômica aplicada aos implantes 
dentários. Conforme suas afirmações, marque a alternativa CORRETA: 
 

 

A. (   )  O Músculo Elevador do Lábio Superior, raramente está no âmbito de ação 
do cirurgião implantodontista uma vez que o mesmo se origina na margem 
infra-orbitária, acima do Forame Infra Orbitário. 

B. (   )  O Músculo Mentual ao ser totalmente refletido não compromete a sua 
reinserção uma vez que seu suprimento nervoso motor é ramificação do 
Nervo Marginal da Mandíbula. 

C. (   )  Mesmo com a atrofia do processo maxilar, o Nervo Palatino Maior se 
mantém na mesma posição, diferentemente do Nervo Mentual. 

D. (   )  As Artérias Alveolares Superior Posterior e Infra Orbitária são ramificações 
da Artéria Maxilar, que é uma das duas ramificações terminais da Artéria 
Carótida Interna. 

 
 
32ª QUESTÃO – Conforme PRADO (2004), quanto às principais complicações que 
podem ocorrer durante as exodontias, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) Nas lesões de tecidos moles o tratamento, na maioria das vezes, consiste 

em irrigação com antissépticos e soro fisiológico, remoção de tecidos 
necrosados e mais raramente enxertos ou rotação de retalho. 

B. (   ) Hematomas e equimoses raramente se infectam, e a sua drenagem 
depende da indicação apenas do cirurgião, sem regra definida. 

C. (   ) Nas infecções, o tempo operatório é um fator da cirurgia que não influi no 
aparecimento desta complicação. 

D. (   ) O uso correto de instrumentos, dentro das técnicas, não previne possíveis 
fraturas de instrumentos cirúrgicos, fato que só ocorre dependendo do 
estado de conservação dos mesmos. 
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33ª QUESTÃO – Os anestésicos do grupo amida mais usados, apresentam cada 
um, características que lhes são próprias. Marque nas assertivas abaixo, “V” para as 
verdadeiras e “F” para as falsas. Em seguida, marque a alternativa que contém a 
sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo. 
 
(   ) Lidocaína: metabolizada no Fígado, excreção renal, concentração eficaz de 

2%, dose máxima 4,4mg-Kg, máximo 300mg. 
(   ) Mepivacaína: metabolizada no Fígado e Baço, excreção renal, concentração 

eficaz 3% com vasoconstritor e 2% sem vasoconstritor, dose máxima 4,4mg-
Kg, com máximo de 300mg. 

(   ) Prilocaína: metabolizada no Fígado, excreção renal, concentração eficaz 3 a 
4%, dose máxima 6mg-Kg, máximo de 400mg. 

(   ) Articaína: metabolizada no Fígado e plasma, excreção renal, concentração 
ideal 4%, dose máxima 7mg-Kg, máximo de 500mg. 

 

A. (   ) V, F, V, F. 
B. (   ) V, V, F, F. 
C. (   ) V, F, V, V. 
D. (   ) V, F, F, F. 
 
34ª QUESTÃO – Relacione as características dos vasoconstrictores constantes na 2ª 
coluna de acordo com a 1ª coluna e, em seguida, marque a alternativa que contém a 
sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo. 
 
1. Adrenalina. (   ) Ausência de efeitos no Miocárdio, pequena 

vasoconstricção na rede vascular, praticamente não 
altera a pressão arterial. 

2. Noradrenalina. (   ) Aumenta o fluxo das artérias coronárias (dilatação), 
acarreta aumento da pressão arterial e vasoconstricção 
da rede vascular. 

3. Felipressina. (   ) Promove broncodilatação, aumento da frequência 
cardíaca e da pressão arterial, pacientes com 
deficiência cardiovascular podem recebê-la em doses 
limitadas. 

4. Felinefrina. (   ) Provoca pequeno estímulo no Miocárdio e aumento da 
pressão arterial, produz potente vasoconstricção na 
rede vascular e pequena broncodilatação. 

 
A. (   )  2, 3, 4, 1. 
B. (   )  3, 1, 2, 4. 
C. (   )  2, 1, 3, 4. 
D. (   )  3, 2, 1, 4. 
 
35ª QUESTÃO – Em relação aos sinais e sintomas da fratura de corpo mandibular 
unilateral, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (   ) Obstrução de vias aéreas. 
B. (   ) Habitualmente ocorre equimose (hematoma) em soalho bucal. 
C. (   ) Ocorre habitualmente trismo. 
D. (   ) Não há habitualmente desvio da mandíbula para o lado afetado, durante a 

abertura bucal. 
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36ª QUESTÃO – Com relação às fraturas de mandíbula, marque nas assertivas 
abaixo, “V” para as verdadeiras e “F” para as falsas. Em seguida, marque a 
alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima 
para baixo. 
 
 
(   ) A tração dos músculos inseridos na mandíbula é o fator que mais influencia 

no grau e na direção do deslocamento dos segmentos fraturados. 
(   ) Uma força em alta velocidade pode causar fraturas somente no lado de ação 

que ela atua. 
(   ) A ausência de dentes no segmento proximal da fratura de mandíbula não 

influencia no deslocamento dos fragmentos. 
(   ) Um golpe direto no queixo pode produzir fraturas em um ou nos dois colos 

dos côndilos e fraturas na região de sínfise. 
 
 
A. (   )  V, V, F, F. 
B. (   )  V, V, F, V. 
C. (   )  F, V, V, F. 
D. (   )  V, V, V, F. 
 
 
37ª QUESTÃO – Com relação aos acessos cirúrgicos sub-mandibulares, marque 
nas assertivas abaixo, “V” para as verdadeiras e “F” para as falsas. Em seguida, 
marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de 
cima para baixo. 
 
 
(   ) Estruturas anatômicas mais importantes a serem observadas são: Ramo 

Mandibular Marginal do Nervo Facial, Artéria e Veia Facial. 
(   ) Há de se ter o cuidado de se posicionar a incisão com distância mínima de 

1,5cm abaixo da borda inferior da Mandíbula procurando evitar lesão no ramo 
Mandibular Marginal do Nervo Facial. 

(   ) A Artéria Facial possui um trajeto tortuoso, origina-se da Artéria Carótida 
Externa e se estende em direção superior e medial à mandíbula, após sulcar 
ou passar através da Glândula Salivar Submandibular, contorna a borda 
inferior da mandíbula e repousa posteriormente à Veia Facial. 

(   ) A Veia Facial, em geral, caminha junto à Artéria Facial acima do nível da 
borda mandibular inferior, tendo início na Veia Angular e término na Veia 
Jugular Interna. 

 
 
A. (   ) V, V, V, F. 
B. (   ) V, F, V, F. 
C. (   ) V, F, F, F. 
D. (   ) V, V, F, V. 
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38ª QUESTÃO – Segundo DIGMAN (1983), quanto ao tratamento das fraturas da 
apófise condilar da mandíbula é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   )  A operação aberta pode ser indicada no paciente adulto, com mandíbula 

desdentada e fratura subcondilar bilateral, com engavetamento dos 
fragmentos e encurtamento. 

B. (   )  Não há ação direta de músculos que dificultam o posicionamento correto do 
côndilo. 

C. (   )  A redução aberta é indicada em crianças quando o grau de separação da 
fratura resultou na perda de continuidade, uma vez que não interferem no 
centro de crescimento da mandíbula. 

D. (   )  Melhores resultados são obtidos com bloqueio maxilo-mandibular e 
reposicionamento da cabeça do côndilo através de manipulação da mesma 
com um instrumento pontiagudo passando através dos tecidos moles via 
intrabucal ou pele que cobre a articulação. 

 
39ª QUESTÃO – No acesso retromandibular é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   )  Nesta abordagem, a distância da incisão da pele até a área de interesse é 

de 1,0cm, no máximo. 
B. (   )  A Glândula Parótida é acessada por cima e dissecada do músculo 

Esternocleidomastóideo, permitindo a sua retração em direção superior e 
anterior para se ter acesso ao ramo. 

C. (   )  Os pontos anatômicos deixados descobertos durante o procedimento são: 
comissura da boca, lábio inferior e toda a orelha. 

D. (   )  O comprimento do tronco do Nervo Facial, visível ao cirurgião, é de 
aproximadamente 3,1cm antes da sua divisão. 

 
40ª QUESTÃO – Considerando a utilização de fixação rígida dos segmentos ósseos 
em cirurgia ortognática, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   )  Não interfere no tempo operatório, podendo até mesmo reduzi-lo. 
B. (   )  Permite mobilização precoce. 
C. (   )  Facilita no controle da oclusão, mesmo no pós-operatório. 
D. (   )  Risco mínimo de lesão em dentes e feixes vásculo-nervoso. 
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