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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha e uma questão discursiva.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso
acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha
.
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A
SUA PROVA SERÁ ANULADA.
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
08

Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno.

09 - Após TRÊS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno.

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS E TRINTA MINUTOS
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das
provas. É proibido o uso de boné.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões numeradas de 01 a 15

QUESTÃO 01
No quadro clínico de abscesso apical agudo, pode-se afirmar, EXCETO:
A) Geralmente há mobilidade do dente afetado.
B) A dor é agravada pela pressão e oclusão dos dentes.
C) A dor tem um padrão espontâneo e pulsátil.
D) O paciente não consegue informar a localização precisa do problema.
QUESTÃO 02
Um dente que apresenta uma dor espontânea e intermitente, que não cessa quando o paciente faz uso de
analgésicos, necessita do seguinte tratamento:
A) Capeamento pulpar direto.
B) Pulpectomia.
C) Capeamento pulpar indireto.
D) Pulpotomia.
QUESTÃO 03
Paciente com 18 anos de idade, sexo masculino, refere dor espontânea, contínua e localizada na região do
dente 22. O exame clínico mostra resposta positiva ao teste de percussão vertical e negativa aos testes
térmicos. Clinicamente não há edema. O exame radiográfico mostra alargamento do espaço perirradicular.
Qual o diagnóstico?
A) Pulpite irreversível inicial.
B) Pulpite irreversível avançada.
C) Periodontite apical aguda.
D) Abscesso apical agudo, fase evoluída.
QUESTÃO 04
Em relação aos testes térmicos, pode-se dizer que fornecem ao profissional informações sobre o estado do
tecido pulpar, auxiliando na identificação do dente que está sensível às variações de temperatura. Assim,
pode-se afirmar que
A) uma resposta dolorosa que cessa rapidamente com a remoção do estímulo constitui uma característica de
pulpite irreversível.
B) as respostas do paciente aos testes de calor e frio não são idênticas, uma vez que as fibras neurais da
polpa não transmitem apenas a sensação de dor.
C) uma resposta dolorosa que permanece após a remoção do estímulo térmico indica pulpite irreversível
assintomática.
D) a ausência de resposta pode indicar que a polpa está necrosada ou possivelmente vital, mas com uma
falsa resposta negativa, em virtude de calcificação excessiva, ápice imaturo, trauma recente ou uso de
medicação.
QUESTÃO 05
O tratamento mais indicado para dor associada a uma pulpite reversível, resultante de uma restauração em
resina composta recente (cinco semanas), com relato do paciente de desconforto à mastigação, é:
A) Realizar pulpotomia.
B) Verificar a oclusão e, se necessário, refazer a restauração e reavaliar o forramento.
C) Realizar pulpectomia.
D) Informar ao paciente que a dor desaparecerá com o tempo.
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QUESTÃO 06
Em relação à anatomia interna e acesso aos canais radiculares, pode-se afirmar, EXCETO
A) Apresentando muito comumente única raiz, o primeiro pré-molar inferior tem seu acesso intra-coronário
estendido, no sentido mésio-distal, para facilitar a visualização da entrada do canal radicular.
B) O incisivo lateral superior apresenta raiz única e geralmente com uma curvatura acentuada para mesial e
vestibular, o que, muitas vezes, pelo desconhecimento, leva o profissional a provocar desvios e/ou
perfurações.
C) O desgaste compensatório, no sentido cervicoincisal, é muito importante nos incisivos inferiores para
facilitar a localização do canal lingual, quando presente.
D) O desgaste realizado por meio das brocas especiais Gates-Glidden deve ser feito como complemento do
desgaste compensatório da câmara pulpar e, preferencialmente, antes da instrumentação do terço apical
do canal radicular.
QUESTÃO 07
Sobre o preparo químico-mecânico pode-se afirmar, EXCETO
A) As principais propriedades do agente químico irrigador estão relacionadas à sua capacidade de umectar a
dentina e lubrificar os instrumentos.
B) A técnica coroa-ápice remove resíduos antes que eles possam ser compactados apicalmente.
C) Deve-se produzir uma forma cônica progressiva desde a porção cervical até a apical do canal radicular.
D) Deve-se remover dentina contaminada, usando vários instrumentos para alargar o espaço do canal
radicular em três dimensões.
QUESTÃO 08
Considerando a preparação endodôntica de canais curvos, pode-se afirmar, EXCETO
A) Deve-se realizar copiosa irrigação e recapitulações frequentes para se evitar bloqueios por raspas de
dentina e desvio da anatomia original do canal.
B) A utilização de instrumentos muito calibrosos na porção cervical de raízes delgadas pode favorecer um
desgaste excessivo na região de furca e consequente perfuração.
C) Perfurações, degrau, fratura de instrumentos são erros de instrumentação que podem ocorrer com mais
frequência quando os instrumentos são utilizados no sentido coroa-ápice.
D) A manobra do escalonamento visa manter a trajetória do canal, propiciando adequada formatação
cônica.
QUESTÃO 09
Em relação aos materiais obturadores, pode-se afirmar, EXCETO
A) O cimento obturador deve eliminar, impedir ou pelo menos desestimular o crescimento bacteriano.
B) Devem ser de fácil inserção, permeáveis aos fluidos bucais e apresentar boa estabilidade dimensional.
C) Os cones de guta-percha não padronizados são de conicidade mais acentuada que os cones
padronizados.
D) Os cones de guta-percha são bem tolerados pelos tecidos periapicais e podem ser removidos com
facilidade do interior dos canais radiculares, quando necessário.
QUESTÃO 10
Com relação à medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio, pode-se afirmar, EXCETO
A) Seu pH é alcalino, o que lhe confere poder bactericida e/ou bacteriostático.
B) Sua atuação antimicrobiana é dependente do tempo de permanência e difusão pelos túbulos dentinários.
C) Sua ação anti-inflamatória relaciona-se à inibição da enzima fosfatase alcalina.
D) Deve ser utilizada em forma de pasta, por meio de veículos aquosos, viscosos ou oleosos que interferem
na velocidade de sua dissociação iônica.
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QUESTÃO 11
A principal causa de insucesso endodôntico é a persistência de uma infecção intrarradicular,
independentemente de o canal estar tratado satisfatoriamente ou não. Em relação ao assunto, assinale a
alternativa CORRETA.
A) O índice de sucesso no retratamento é maior que o do tratamento inicial.
B) Apesar de ser um grande auxiliar na remoção do material obturador, em casos de retratamento, o uso do
solvente não está indicado em canais curvos.
C) Lesões refratárias são provocadas por bactérias sediadas nos tecidos periodontais, mas regridem
facilmente após o tratamento endodôntico convencional bem conduzido.
D) Microrganismos presentes em regiões de istmos, ramificações, reentrâncias e túbulos dentinários podem
não ser afetados pelas medidas usadas no controle da infecção endodôntica.
QUESTÃO 12
Com o cone do aparelho de raios X deslocado para a direção distal e voltado para a direção mesial, a raiz
mésio-vestibular do primeiro molar superior
A) será projetada no sentido distal, na radiografia.
B) será projetada no sentido mesial, na radiografia.
C) não se deslocará.
D) se deslocará em direção à raiz palatina.
QUESTÃO 13
Em relação à Lei 8.080/90:
I - todos os prestadores de serviços estão subordinados a essa lei e não só os integrantes do SUS.
II - essa dispõe sobre as condições para a promoção, prestação e recuperação da saúde.
III - ela regula a participação da comunidade no SUS, assegurando a existência de instâncias colegiadas
como conferências e conselhos de saúde nos três níveis de governo.
A alternativa CORRETA é
A) Somente II está correta.
B) Somente I e II estão corretas.
C) Somente II e III estão corretas.
D) I, II e III estão corretas.
QUESTÃO 14
No processo de constituição do Sistema Único de Saúde:
I - um decreto Presidencial antecedeu o mesmo e instituiu o Sistema Único e Descentralizado de Saúde
que desconcentrou recursos e descentralizou parte do processo decisório para o âmbito dos estados.
II - desempenhou papel importante na 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília, em 1986.
III - houve predominância da participação dos movimentos sociais estimulados pela Lei 8.142 que defendia
a democratização da saúde.
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s)
A) II, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 15
A Constituição Federal:
I - prevê que o SUS será financiado, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
II - classifica as ações e serviços de saúde como de relevância pública.
III - estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada.
Assinale a alternativa que contém a(s) resposta(s) CORRETA(S).
A) Somente I está correta.
B) Somente I e III estão corretas.
C) Somente III está correta.
D) I, II e III estão corretas.
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questões numeradas de 16 a 25

INSTRUÇÃO: Para responder às questões de 16 a 19, leia o texto a seguir, de Lya Luft, publicado na Veja
de 5-5-2010.
A GENTILEZA DO ESPÍRITO
“A chegada da velhice não precisa enferrujar a alma. Sendo inevitável, ela devia ser aguardada e recebida
como uma amiga há muito anunciada. E ela vem aos poucos, vem mansa. Não precisamos pedir desculpas
quando ela chega, inventando para os outros que temos menos idade do que temos. (...) O espírito é mais
importante do que rugas, manchas, andar lento e corpo encolhido: não o espírito jovem, mas um espírito
próprio de cada idade, aberto e gentil.”
QUESTÃO 16
A autora desse texto defende que
A) o espírito deve estar em consonância com cada idade específica dos seres humanos.
B) a velhice do corpo não deve deixar que o ser humano perca a juventude do espírito.
C) é inevitável a alma sentir-se abalada com a chegada da velhice.
D) as conquistas espirituais se “encolhem” à medida que o corpo se curva.
QUESTÃO 17
É possível deduzir das ideias do texto que diminuir nossa idade para os outros denota que
A) temos medo da morte.
B) espiritualmente nos sentimos jovens.
C) nos sentimos culpados por envelhecer.
D) é próprio do envelhecer querer demonstrar para os outros menos idade do que temos.
QUESTÃO 18
Um dos recursos linguísticos de que a autora se utiliza para tratar o tema desse texto é a figuratividade.
Assinale a alternativa CORRETA em relação à figura de retórica utilizada por ela.
A) “... mas um espírito próprio de cada idade, aberto e gentil.” (hipérbole)
B) “A chegada da velhice não precisa enferrujar a alma.” (eufemismo)
C) “E ela vem aos poucos, vem mansa.” (comparação)
D) “... ela devia ser aguardada e recebida como uma amiga (...) Não precisamos pedir desculpas quando ela
chega...” (prosopopéia)
QUESTÃO 19
Observe este enunciado do texto: “Sendo inevitável, ela devia ser aguardada e recebida como uma amiga...”
Entre as reestruturações desse enunciado, qual preservou seu sentido?
A) Por ser inevitável, ela devia ser aguardada e recebida como amiga.
B) Quando inevitável, ela devia ser aguardada e recebida como amiga.
C) De modo que seja inevitável, ela devia ser aguardada e recebida como amiga.
D) Ainda que seja inevitável, ela devia ser aguardada e recebida como amiga.
INSTRUÇÃO: Para responder às questões de 20 a 22, leia o seguinte texto de uma entrevista com o ator
Michael Fox, a respeito de sua luta contra o Mal de Parkinson.
“É sempre complicado encarar a própria mortalidade, mas, uma vez que você consegue lidar com ela,
aprende lições profundas. Querer fazer algo simples e não conseguir representa uma grande perda. Mas
aprendi que, com paciência, o vazio dessas perdas acaba por ser preenchido. Em cada decepção há uma
oportunidade. Basta saber reconhecer quando essa oportunidade aparece. A recompensa é sempre maior do
que a perda.”
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QUESTÃO 20
O discurso desse texto é otimista porque seu autor
A) conclui que, contra a nossa condição de mortais, não é possível lutar.
B) aceita as suas próprias limitações por não conseguir suportar lutar contra elas.
C) consegue enxergar que, mesmo das situações negativas extremas, é possível extrair aprendizados.
D) é um indivíduo passivo diante das adversidades.
QUESTÃO 21
Observe este enunciado do texto:
“Querer fazer algo simples e não conseguir representa uma grande perda.”
A conjunção destacada no período possui um valor
A) opositivo.
B) aditivo.
C) concessivo.
D) comparativo.
QUESTÃO 22
Como esse texto expressa vivências e opiniões de seu autor, seu efeito de sentido é de
A) ironia.
B) objetividade.
C) humor.
D) subjetividade.
QUESTÃO 23
Qual, entre as falas abaixo, de Michael Fox, contidas em outro trecho da referida entrevista, possui pontos
de concordância com a fala de Lya Luft, no 1º texto desta prova?
A) “É duro suportar as limitações físicas.”
B) “Enquanto minha condição física se deteriora, minha condição espiritual melhora. Estou muito mais
tolerante, tenho mais compaixão do que quando era jovem.”
C) “É muito difícil planejar o que poderei fazer amanhã ou depois de amanhã. Tenho de lidar com o
imprevisível.”
D) “Podemos nos concentrar em nossas perdas pessoais e passar a existência lamentando-as.”
QUESTÃO 24
Assinale a alternativa em que o emprego da vírgula está INCORRETO.
A) Justo eu que, por causa do Parkinson, não consigo parar de me mexer um minuto.
B) Quando estive no México, um guia me mostrou uma árvore da qual escorria um líquido vermelho.
C) Lamentos tristes de crianças, cortavam o silêncio da noite.
D) Se você não aceita ou não quer lidar com o problema, ele só piora.
QUESTÃO 25
A regência do verbo está INCORRETA na alternativa
A) Ele anseia por chegar o inverno.
B) Repugna ao homem a atitude intolerante.
C) Ele aspira um alto posto no Estado.
D) A escritora aludiu à condição da velhice.
PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Questões numeradas de 26 a 30
QUESTÃO 26
Com base na Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes
Claros, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a
estágio probatório pelo período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão
objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores, EXCETO
A) assiduidade, pontualidade e disciplina.
B) aptidão funcional e o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
C) capacidade de iniciativa e produtividade.
D) responsabilidade e respeito e compromisso com a instituição.
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QUESTÃO 27
A reversão é o ato pelo qual o aposentado por invalidez reingressa no serviço público após verificação, por
junta médica oficial, de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Com base nessa
afirmativa e nas determinações da Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do
Município de Montes Claros, marque a alternativa INCORRETA.
A) Será cassada a aposentadoria do servidor que, após a reversão, não entrar em exercício no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da publicação do respectivo ato.
B) A reversão far-se-á no mesmo cargo efetivo ou no cargo resultante de sua transformação e, se o mesmo
encontrar-se provido, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga.
C) O servidor que retornar à atividade após a cessação dos motivos que causaram a sua aposentadoria por
invalidez terá direito à contagem do tempo relativo ao período de afastamento para os fins, salvo para
promoção.
D) O aposentado não poderá reverter à atividade, se contar com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
QUESTÃO 28
Nos termos da Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes
Claros, o servidor terá direito ao benefício da aposentadoria nas seguintes condições, EXCETO
A) Voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo serviço público no
cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
B) Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de serviço.
C) Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, se decorrente de acidente de trabalho.
D) O servidor será aposentado compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço.
QUESTÃO 29
De acordo com o que determina a Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do
Município de Montes Claros, em relação às indenizações pagas ao servidor, analise as afirmativas abaixo,
marcando V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) As diárias e o transporte são formas de indenizações pagas ao servidor.
( ) O servidor que, a serviço, afastar-se do Município, em caráter eventual ou definitivo, para outro ponto
do território nacional, fará jus a diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção
urbana.
( ) A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não
exigir pernoite fora do município.
( ) O servidor que, a serviço, afastar-se da sede do Município fará jus às passagens necessárias para o seu
deslocamento.
( ) O servidor que receber diária e não se afastar do Município, por qualquer motivo, ficará obrigado a
restituí-la integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias.
A sequência CORRETA é
A) V, F, V, V, F.
B) F, V, V, F, F.
C) V, F, V, V, V.
D) F, V, F, F, F.
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QUESTÃO 30
Com base no direito de férias previsto na Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público
do Município de Montes Claros, marque a afirmativa INCORRETA.
A) É possível acumular os proventos de uma aposentadoria com a remuneração de um cargo eletivo ou de
cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
B) O servidor que acumular licitamente 2 (dois) cargos, empregos ou funções, quando investido em cargo
de provimento em comissão, ficará afastado de ambos, podendo optar pela remuneração destes ou a do
comissionamento.
C) A proibição de acumular cargos no serviço público estende-se a cargos, empregos e funções em
autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e privada e sociedades controladas
diretamente ou indiretamente pelo Município.
D) O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto se já for ocupante de um deles,
situação em que poderá ser designado para exercer, interinamente, outro cargo em comissão, sem
prejuízo de suas atribuições, devendo optar pela remuneração de um dos cargos, durante o período de
interinidade.

QUESTÃO DISCURSIVA
Leia esta declaração do ator Michael Fox: “Assim é a vida. Para tudo que queima, há algo que cura.”
Escreva um texto dissertativo de 10 linhas, comentando essa afirmação do ator.

NÃO É NECESSÁRIO DAR TÍTULO AO SEU TEXTO

O SEU TEXTO DEVE SER REDIGIDO NA FOLHA DE RESPOSTA DA QUESTÃO DISCURSIVA

RASCUNHO
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