ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONCURSO PÚBLICO
PROVA PARA CARGO DE:

ODONTÓLOGO-PSB
* 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 03/05/2010, 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 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA de 25/01/2010.
* 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!!

Data: 02 de Maio de 2010.

PARTE I - ODONTÓLOGO
01 - As propriedades físicas são as causas principais das
limitações das indicações dos cimentos de ionômero de
vidro na prática de uma clínica de odontogeriatria. Esses
materiais estariam contra-indicados para todas as
alternativas abaixo,exceto:
A) Núcleo de preenchimento.
B) Classe IV.
C) Em áreas de cúspides.
D) Classe II com envolvimento de crista marginal.
E) Região com grande perda de esmalte vestibular.
02 - Sistema de controle de cárie dental que pode ser
desenvolvido sem a necessidade de todo o equipamento
tradicionalmente usado em odontologia , que é conhecido
como tratamento restaurador atraumático(ART). Sobre os
materiais e passos seguidos pela técnica observa-se a
necessidade das alternativas abaixo, exceto:
A) Condicionamento da dentina com ácido.
B) Alta rotação para o acesso e anestesia caso
necessário.
C) Proteção pulpar quando necessária.
D) Isolamento do campo.
E) Verificação da oclusão.
03 - Doença periodontal nos pacientes com AIDS
frequentemente aparece de muitas formas. A s lesão
gengival caracterizada por uma faixa vermelha nas
gengivas marginal e inserida, e que não se resolve com
tratamento de rotina, tal como curetagem e profilaxia é:
A) Leucoplasia Pilosa Oral.
B) Candidíase oral.
C) Eritema Gengival Linear.
D) Linfoma não-Hodgkin.
E) Periodontite Ulcerativa Necrosante.
04 - O revestimento epitelial do cisto do ducto
nasopalatino é muito variável e pode ser constituído de:
A) Epitélio escamoso estratificado.
B) Epitélio colunar pseudo-estratificado.
C) Epitélio colunar simples.
D) Epitélio cúbico simples.
E) Todas corretas.
05 - São fatores sistêmicos associados a defeitos do
esmalte, exceto:
A) Trissomia do 21.
B) Irradiação.
C) Retardo mental.
D) Uso de tetraciclina.
E) Má nutrição.
06 – São fatores sistêmicos associados à hipercementose:
A) Artrite.
B) Inflamação adjacente.
C) Trauma oclusal anormal.
D) Dente não-antagonista.
E) Dente incluso.

07 – Odontodisplasia regional é uma anomalia de
desenvolvimento dentário localizada, não-hereditária, com
efeitos adversos sobre a formação do esmalte,dentina e da
polpa, algumas doenças são observadas associadas com
odontodisplasia regional, exceto:
A) Nevo epidermal.
B) Nevo vascular.
C) Hipofosfatasia.
D) Paralisia cerebral.
E) Displasia ectodérmica.
08 - O acúmulo de células inflamatórias agudas no ápice
de um dente necrosado é denominado abcesso periapical,
sobre a patologia referida,marque a alternativa errada:
A) Em estágio inicial as fibras do ligamento
periodontal periapical podem exibir uma
inflamação aguda.
B) Tem relação com periodontite apical aguda.
C) Não observa-se o surgimento como uma alteração
periapical inicial, porém surge a partir de uma
exacerbação aguda.
D) O dente afetado não responde aos testes pulpares.
E) Pode evoluir para osteomielite.
09 – A Gengivite Ulcerativa Necrosante pode ocorrer em
qualquer idade, sobre a GUN marque a alternativa errada:
A) Doenças recentes se relacionam com GUN.
B) Trauma local aumenta a frequencia da GUN.
C) Má higiene oral relaciona-se com GUN.
D) Imunossupressão e tabagismo relaciona-se com
GUN.
E) Sono inadequado não aumenta a frequencia da
GUN.
10 – Sobre as doenças sistêmicas associadas com a perda
prematura de inserção, marque a alternativa errada:
A) Doença de Crohn pertence as doenças sistêmicas
que causam perda prematura da inserção.
B) Diabetes melito pertence as doenças sistêmicas
que causam perda prematura da inserção.
C) Lecemia pertence as doenças sistêmicas que
causam perda prematura da inserção.
D) Trissomia do 21 não pertence as doenças
sistêmicas que causam perda prematura da
inserção.
E) Síndrome de Papillon-Lefevre pertence as doenças
sistêmicas que causam perda prematura da
inserção.
11 - A periodontite crônica tornou-se a primeira causa de
perda dos dentes em pacientes com mais de 35 anos de
idade, a doença apresenta maior prevalência em homens e
está associado aos fatores abaixo,exceto:
A) Tabagismo.
B) Ausência de doenças sistêmica.
C) Idade avançada.
D) Baixo nível socioeconômico.
E) Higiene oral precária.

12 - Os cistos gengivais do recém-nascido são superficiais
e contém ceratina, sobre os cistos marque a alternativa
errada:
A) A maxila é mais comumente envolvida que a
mandíbula.
B) Aparecem como pápulas esbranquiçadas.
C) Nenhum tratamento é indicado para os cistos
gengivais do recém-nascido.
D) As lesão raramente são vistas após 6 meses de
idade.
E) Não relacionam-se com remanescentes da lâmina
dentária.
13 - Sobre o ameloblastoma marque a alternativa correta:
A) Se originam do epitélio odontogênico.
B) Classifica-se como cementoblastoma.
C) São tumores de crescimento rápido.
D) Não são tumores invasivos.
E) Na maioria dos casos são malignos.
14 - O Fibroma ameloblástico é considerado como um
tumor misto verdadeiro. Marque a alternativa errada a
respeito do tumor:
A) é um tumor incomum.
B) a região mais comum é a posterior da mandíbula
com cerca de 70% dos casos nessa região.
C) o tecido epitelial e mesenquimal não são
neoplásicos.
D) Radiograficamente
observa-se
uma
lesão
radiotransparente unilocular ou multilocular.
E) As margens da lesão tendem a ser bem definidas.
15 - Os odontomas são os tipos mais comuns de tumores
odontogênicos. Sua prevalência é maior do que a de todos
os outros tumores odontogênicos somados. Sobre o tumor
marque a alternativa errada:
A) Os odontomas se subdividem em composto que é
formado por uma massa aglomerada de dentina e
complexo, que é formado por estruturas pequenas
semelhantes a dente.
B) Nos estágios iniciais de desenvolvimento está
presente
uma
proliferação
de
epitélio
odontogênico e mesênquima em quantidade
variável.
C) A maior parte dos casos são assintomáticos.
D) O
odontoma
complexo
apresenta-se
radiograficamente como uma massa calcificada.
E) Dente incluso frequentemente encontra-se
associado com odontoma.
16 - Marque a alternativa correta a respeito dos Osteomas:
A) Essencialmente são diagnosticados nos ossos
carpais e raramente na maxila.
B) São lesões extensas e assintomáticas.
C) São lesões pequenas e sintomáticas.
D) Osteoma que envolve o côndilo mandibular nunca
afeta a oclusão do paciente, porém causa
tumefação facial e dor.
E) São tumore benígnos compostos de osso compacto
maduro ou de osso medular.

17 – As cefalosporinas são um grupo de antibióticos que
são eficazes contra muitos bacilos gram-negativos, marque
a alternativa errada sobre esse grupo/;
A) São B-lactâmicos.
B) São eficazes contra cocos gram-positivo.
C) São do grupo das fluoroquinolonas.
D) As cefalosporinas de terceira geração são muito
efecazes contra bacilos entéricos gram-negativos.
E) Pacientes alergicos ás penicilinas devem usar
cefalosporina com cautela.
18 - São manifestações que podem ocorrer durante um
atendimento odontológico e seus possíveis tratamentos:
A) prurido pode prescrever anti-histamínico e
encaminha para médico.
B) sibilo faz massagem cardíaca e reanima.
C) anafilaxia faz a massagem cardíaca e oxigena.
D) dispneia leve apenas reanima.
E) cianose faz traqueostomia de urgência e aspiração.
19 - São manifestações de um episódio de asma agudo,
exceto:
A) taquicardia.
B) tosse.
C) rubor facial.
D) eupnéia.
E) sudorese.
20 - O cirurgião dentista pode deparar-se com
manifestações da síndrome da hiperventilação, marque a
alternativa errada sobre a síndrome:
A) não relaciona-se com mialgia.
B) relaciona-se com ansiedade extrema.
C) causa tremor.
D) causa dor torácica.
E) pode evoluir com síncope e xerostomia.
21- Uma causa comum de alteração transitória do estado
de consciência no consultório odontológico é a hipotensão
ortostática, marque a alternativa errada:
A) tem-se que interromper o tratamento odontológico
rapidamente.
B) dispensar o paciente somente após os sinais vitais
estarem normalizados e estáveis.
C) monitorar os sinais vitais.
D) obter uma consulta médica antes do próximo
atendimento odontológico.
E) deve-se colocar o paciente rapidamente na posição
sentada para evitar o engasgo.

22 - Muitos pacientes utilizam medicamentos para
patologias de base como o Clonazepam(RIVOTRIL), o
dentista deve conhecer o medicamento pois:
A) pacientes
em
terapia
crônica
podem
eventualmente apresentar sintomas de discrasia
sanguínea.
B) é um diurético utilizado em caso de hipotensão
arterial.
C) age nos pacientes reumatológicos estimulando a
gota.
D) age diretamente estimulando os nociceptores.
E) provoca dor em dose elevada.
23 - O paciente geriátrico pode apresentar sinais de
instabilidade oclusal, marque a alternativa errada sobre a
instabilidade:
A) hipermobilidade de um dente causa instabilidade.
B) guia anterior em harmonia com os movimentos
funcionais mandibulares causa instabilidade.
C) hipermobilidade de 2 ou mais dentes causa
instabilidade.
D) desgaste excessivo causa instabilidade.
E) migração de 1 ou mais dentes causa instabilidade.
24 - São requisitos para um paciente idoso apresentar
estabilidade oclusal, exceto:
A) ausência de interferências em todos os dentes
posteriores do lado de trabalho.
B) paradas estáveis em todos os dentes quando os
côndilos estão em relação cêntrica.
C) oclusão de todos os dentes posteriores nos
movimentos protusivos.
D) desoclusão de todos os dentes posteriores no lado
de não trabalho.
E) Todas estão corretas.
25 – Incisivos de Hutchinson e molares de Fournier são
encontrados em pacientes:
A) Com AIDS.
B) Com tuberculose.
C) Com Gonorréia.
D) Com sífilis.
E) Com doença de Hansen.
26 - O Vírus Herpes simples é um vírus DNA conhecido
como Herpesviridae, marque a alternativa errada sobre o
vírus:
A) a imunidade relaciona-se com a infecção pelo
vírus.
B) são conhecidos 3 tipos excetuando-se o sarkoma
de kapose que não relaciona-se com herpes e sim
com AIDS.
C) varicela-zoster faz parte da família.
D) citomegalovírus faz parte da família.
E) Os seres humanos são os únicos reservatórios
naturais.

27 – São drogas ou grupos medicamentosos que
relacionam-se a pigmentação da mucosa oral:
A) Miniciclina.
B) Fenolftaleína.
C) Antimaláricos.
D) Grupo medicamentoso contra AIDS.
E) Todas corretas.
28 - A estomatite aftosa recorrente relaciona-se com
desordens sistêmicas, exceto:
A) Síndrome de Sweet.
B) Úlcera vulvar aguda.
C) Ausência do vírus do HIV.
D) Deficiência nutricional.
E) Doença celíaca.

PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Superior
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:
A Revolução Industrial provocou a dissociação
entre dois pensamentos: o científico e tecnológico e o
humanista. A partir do século XIX, a liberdade do homem
começa a ser identificada com a eficiência em dominar e
transformar a natureza em bens e serviços. O conceito de
liberdade começa a ser sinônimo de consumo. Perde
importância a prática das artes e consolidam-se a ciência e
a tecnologia. Relega-se a preocupação ética. A procura da
liberdade social se faz sem considerar-se sua distribuição.
A militância política passa a ser tolerada, mas como opção
pessoal de cada um.
Essa ruptura teve o importante papel de contribuir
para a revolução do conhecimento científico e tecnológico.
A sociedade humana se transformou, com a eficiência
técnica e a consequente redução do tempo social
necessário à produção dos bens de sobrevivência.
O privilégio da eficiência na dominação da
natureza gerou, contudo, as distorções hoje conhecidas: em
vez de usar o tempo livre para a prática da liberdade, o
homem reorganizou seu projeto e refez seu objetivo no
sentido de ampliar o consumo. O avanço técnico e
científico, de instrumento da liberdade, adquiriu autonomia
e passou a determinar uma estrutura social opressiva, que
servisse ao avanço técnico e científico. A liberdade
identificou-se com a ideia de consumo. Os meios de
produção, que surgiram do avanço técnico, visam ampliar
o nível dos meios de produção.
Graças a essa especialização e priorização, foi
possível obter-se o elevado nível do potencial-de-liberdade
que o final do século XX oferece à humanidade. O sistema
capitalista permitiu que o homem atingisse as vésperas da
liberdade em relação ao trabalho alienado, às doenças e à
escassez. Mas não consegue permitir que o potencial
criado pela ciência e tecnologia seja usado com a
eficiência desejada.
(Cristovam Buarque. Na fronteira do futuro. Brasília:
Ed. UnB, 1989. p. 13, com adaptações)

29 - Das afirmações seguintes relativas ao texto:
I – É possível compreender no primeiro parágrafo que a
ética foi extinta a partir do século XIX.
II – A expressão “Essa ruptura”, utilizada no segundo
parágrafo, refere-se a ideia central do parágrafo anterior.
III – A expressão “As vésperas da liberdade” é usada como
forma de exprimir que a humanidade ainda não atingiu a
liberdade desejada.
A) Estão corretas apenas as alternativas II e III.
B) Está correta apenas alternativa II.
C) Estão corretas apenas as alternativas I e II.
D) Todas as alternativas estão corretas.
E) Todas as alternativas estão incorretas.
30 - Todas as afirmativas estão incorretas com relação ao
texto, exceto:
A) O autor defende que o sistema capitalista
apresenta a seguinte analogia: quanto maior o
consumo, menor a opressão.
B) O termo “procura” (1º parágrafo) pode ser
classificado como verbo e “da liberdade social”, o
objeto indireto.
C) A ideia expressa no texto pelo emprego de “mas”
(1º parágrafo) corresponde à ideia de
consequência de porém, expressão que pode
ocupar o mesmo lugar na oração.
D) A definição de “Liberdade” é tomada como
sinônima de consumo e de eficiência no domínio e
na conversão da natureza em bens e serviços.
E) A supressão da vírgula colocada anterior a oração
“que surgiram do avanço técnico” (3º parágrafo),
manteria correta a pontuação e não modificaria a
estrutura sintática do período.
31 - Identifique o item abaixo em que todas as palavras
estão corretamente grafadas:
A) gorgeta – genjiva – vagem
B) tigela – pagem – cafajeste
C) deslise – firmeza – gás
D) pesquisa – proeza – paralizia
E) jiló – alforje – vertigem
32 - O substantivo “PÁ” recebe o acento gráfico porque:
A) é monossilábico tônico terminado em a.
B) a vogal a tem timbre aberto.
C) é um monossílabo átono.
D) é palavra sem valor semântico.
E) N. D. A.
33 - Assinale a frase em que o acento indicador da crase
foi usado incorretamente:
A) Maria fica à vontade em sua casa.
B) Esta é a pessoa à qual me referi.
C) Falou à cada pessoa sobre o ocorrido.
D) A dor aumentava à medida que o tumor crescia.
E) Dirigia-se àquela que estava distante.

34 - Qual a justificativa do uso da vírgula no período
“Quando ele chegou, seu pai já havia falecido”?
A) Por separar orações adverbiais.
B) Por marcar o vocativo.
C) Por marcar termos intercalados.
D) Por indicar a elipse do verbo.
E) Por separar os termos que se quer realçar.
35 - Assinale o item em que todos os vocábulos são
formados pelo processo de derivação regressiva:
A) percorrer / fala
B) amanhecer / embarque
C) mulher-gato / pedreiro
D) corte / janta
E) pesca / ajoelhar
36 - Assinale o item cujo termo destacado classifica-se
como “complemento nominal”.
A) A criança foi encontrada por policiais.
B) O vestido da menina é lindo.
C) Obedeço aos meus pais.
D) Comovemos a todos, mas a ninguém
convencemos.
E) O sítio fica longe da estação.
37 - Em “A mulher tem um sexto-sentido apurado” há uma
figura conhecida por:
A) metonímia
B) catacrese
C) ironia
D) hipérbole
E) prosopopéia
38 - Numa das sentenças a seguir não se observa a
concordância prescrita pela gramática. Indique-a.
A) Ela está meio aborrecida.
B) Havia menos pessoas no evento.
C) Água é bom para a saúde.
D) Estávamos alertas.
E) Estamos quites.
39 - Assinale a opção correta quanto à concordância.
A) Bateram cinco horas o relógio do escritório.
B) Vossas Excelências passa bem?
C) Os Estados Unidos colaboram com o progresso
mundial.
D) Vinte por cento da população será avisado.
E) N. D. A.
40 - Marque o item em que há erro de regência verbal.
A) Este acontecimento chamou a atenção dos pais.
B) Aspirei ao perfume das flores.
C) Aquele rapaz assiste em São Paulo.
D) Todos visamos ao progresso.
E) Mário lembra seu pai no modo de falar.

