
 

 

 

 

 

 

 
 

INSTRUÇÕES 
 

 

01. Leia atentamente as instruções. Não manuseie este 
caderno de provas até receber autorização. 

 

02. Para fazer esta prova, você usará: 
a) este caderno de questões; 
b) um cartão-resposta; 
c) caneta esferográfica de tinta azul ou preta, escrita 

normal. 
03. Ao receber autorização, verifique se no caderno constam 

todas as 20 (vinte) questões e se há falhas ou 
imperfeições gráficas que lhe causem dúvida. Se houver, 
reclame imediatamente ao fiscal de sala. 
 

04. Verifique, no cartão-resposta, se há marcações indevidas 
no campo destinado às suas respostas. Se houver, 
reclame imediatamente. 
 

05. As questões objetivas contêm cinco (5) alternativas, 
identificadas pelas letras A, B, C, D e E. 
Transcreva para o cartão-resposta a alternativa correta. 
Há somente uma alternativa correta para cada questão. 
Exemplo: Se a alternativa correta de uma determinada 
questão for B, o candidato deverá preencher totalmente 
o retângulo correspondente, com caneta esferográfica 
azul ou preta, conforme modelo abaixo: 

 
06. Não faça rasuras no cartão-resposta. 
07. Procure responder a todas as questões. 

08. Durante a prova, não se admite que o candidato 
comunique-se com outros candidatos, efetue 
empréstimos, use meios ilícitos ou pratique atos contra 
as normas ou a disciplina. A fraude, a indisciplina e o 
desrespeito aos Fiscais encarregados dos trabalhos são 
faltas que eliminam o candidato. 

09. É expressamente proibido que o candidato utilize 
quaisquer meios de comunicação durante sua 
permanência no local de prova, os aparelhos celulares 
deverão estar desligados, inclusive não sendo permitido 
que o mesmo toque em nenhum momento durante a 
realização da prova. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Matutino 

 

 

Odontólogo 

Verifique se esta prova 

corresponde ao cargo para o 

qual você se inscreveu. 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA QUADRO 
PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BODOQUENA-MS 

 

Data: 22 de maio de 2016 
 

Horário: 8 horas 
 

Duração desta Prova: 4h 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
Leia o texto abaixo para responder aos itens de 01 a 03. 

 
Texto I 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
 

Uma pesquisa publicada recentemente no periódico científico Lancet mostrou que, apesar de 
todos os avanços da ciência, da medicina e da tecnologia, a qualidade de vida do ser humano 
continua baixa. O novo estudo, que teve duração de 23 anos e foi feito em 188 países, mostrou 
que enquanto a expectativa de vida aumentou seis anos desde 1990, a saúde e a qualidade de 
vida estão em declínio. 

Isso porque, de acordo com o estudo, a maioria das pessoas que vive nos países com as 
maiores expectativas de vida está passando esses anos adicionais de vida doente ou 
hospitalizada. De acordo com os autores, as principais causas que contribuem com o maior grau 
de perda de saúde são doenças cardiovasculares, infecções respiratórias e problemas 
psiquiátricos, como depressão. Segundo eles, todas poderiam ser prevenidas com a adoção de 
um estilo de vida mais saudável. 

De acordo com o ranking, Japão, Cingapura, Andorra e Islândia foram alguns dos países 
classificados com as maiores expectativas de vida. Enquanto os piores ficaram com Reino do 
Lesoto, Suazilândia, República Centro-Africana e Guiné-Bissau, todos no continente africano. 

Entretanto, de acordo com informações do site de notícias americano Fox News, mesmo 
entre os "top 10" do ranking, apenas dois países - Japão e Itália - tem cidades consideradas 
"zonas azuis" (tradução livre do inglês "blue zones") por um projeto da National Geographic. As 
zonas azuis são áreas onde a longevidade, a saúde e a qualidade de vida convergem. 
 

Disponível em 
<http://veja.abril.com.br/noticia/saude/como-habitos-
diarios-podem-influenciar-a-longevidade>. Adaptado. 
Acesso em 19/mar/2016. 

 
01. Este item envolve interpretação do texto e também avalia conhecimentos sobre diferentes tópicos 
do conteúdo programático previsto para esta prova. Assinale a opção que apresenta a informação 
correta: 
 
A) O texto se inicia com a constatação de um paradoxo: o avanço científico, médico e tecnológico são 

incapazes de melhorar a qualidade de vida do ser humano. 
B) Em “a maioria das pessoas que vive nos países com as maiores expectativas de vida” (l. 6-7) o 

verbo em destaque poderia também ser flexionado no plural, sem prejuízo para a correção 
gramatical. 

C) O segundo período do primeiro parágrafo é constituído de apenas três orações, dentre elas uma 
oração subordinada adjetiva que limita o valor semântico da oração anterior. 

D) No segundo parágrafo, o autor defende a ideia de que as principais doenças da modernidade podem 
ser remediadas por meio da adoção de um estilo de vida mais saudável. 

E) Em “as principais causas que contribuem com o maior grau de perda de saúde” (l. 8-9), a 
oração destacada complementa circunstancialmente a oração anterior, visto que se inicia por 
conjunção integrante. 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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02. O acento gráfico empregado nas palavras “psiquiátricos” (l. 10), “saudável” (l. 11) e “saúde” (l. 18) 
justifica-se, respectivamente, pelos mesmos motivos que os vocábulos da alternativa: 
 
A) ânsia – herói – faísca 
B) íamos – tórax – rápido 
C) friíssimo – bíceps – saída 
D) chapéu – elétron – balaústre 
E) biquíni – automóvel – baú 
 
 
03. Quanto ao emprego das classes de palavras e suas variantes, está correta a alternativa: 
 
A) “apesar de” (l. 1) = locução prepositiva. 
B) “maior” (l. 8) = substantivo. 
C) “declínio” (l. 5) = adjetivo. 
D) “estudo” (l. 6) = verbo. 
E) “onde” (l. 18) = advérbio de lugar. 
 
 
04. Quanto aos aspectos diversos de concordância e regência (inclusive crase), assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) O Brasil é um dos países que buscam soluções para uma vida mais saudável. 
B) Mais de um cientista foram favoráveis às pesquisas com células tronco. 
C) Grande parte dos medicamentos prescritos atualmente pela comunidade médica funciona com 

restrições. 
D) Avisaram-no de que tudo são apenas suposições ainda sem base científica. 
E) Eles trabalham da segunda-feira à sexta-feira a fim de obter resultados que serão promissores. 
 
 
05. Quanto à pontuação, assinale a alternativa correta: 
 
A) Segundo, os pesquisadores, a tentativa era de compreender a origem celular do câncer — e não só 

do câncer de mama —, e os fatores que podem contribuir para seu desenvolvimento. 
B) Segundo os pesquisadores a tentativa, era de compreender a origem celular do câncer — e não só 

do câncer de mama — e os fatores que podem contribuir, para seu desenvolvimento. 
C) Nos últimos anos, muitos cientistas tentaram criar células humanas dessa forma, mas, nenhum 

havia conseguido. Em 2005, o sul-coreano Woo Suk Hwang, da Universidade Nacional de Seul, 
chegou a anunciar, o feito, e foi manchete de jornais de todo o mundo. 

D) Nos últimos anos, muitos cientistas tentaram criar células humanas dessa forma, mas nenhum havia 
conseguido. Em 2005, o sul-coreano Woo Suk Hwang, da Universidade Nacional de Seul, chegou a 
anunciar o feito e foi manchete de jornais de todo o mundo. 

E) Há especialistas, que defendem o avanço das pesquisas com células-tronco de pluripotência 
induzida, que são reprogramadas artificialmente para ficarem semelhantes, às embrionárias, 
apresentando as mesmas características de autorrenovação. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
 
06. Beatriz escreveu a sequência (1,1,2,3,5,8,13,...) seguindo certo padrão e propôs um desafio ao 
seu grupo de amigos para encontrar o próximo termo. Rafael respondeu corretamente. Dessa forma, 
pode-se afirmar que o termo indicado por Rafael foi: 
 
A) 14 
B) 15 
C) 16 
D) 19 
E) 21 
 
07. A soma dos n primeiros termos de uma certa sequência é dada por 2

nS 3n 7n= − . Dessa forma, 

pode-se afirmar que o 10º termo dessa sequência é: 
 
A) 50 
B) 40 
C) 30 
D) 20 
E) 10 
 
 
08. Foi realizada uma pesquisa de preferência sobre dois produtos A e B. Os resultados encontrados 
foram os seguintes: 
• 50 pessoas consomem A. 
• 40 pessoas não consomem A. 
• 20 pessoas consomem os dois produtos, A e B. 
• 5 pessoas não consomem nem A nem B. 
 

Dessa forma, pode-se afirmar que a quantidade de pessoas consultadas foi: 
 
A) 115 
B) 110 
C) 90 
D) 75 
E) 50 
 
 
09. Isabela tem cinco bolas pretas e três bolas brancas em um caixa. Ela deseja acrescentar certa 
quantidade de bolas brancas à caixa de modo que ao retirar, de forma aleatória, uma bola da caixa a 
probabilidade de ser branca seja de 75%. Desse modo, pode-se afirmar que a quantidade de bolas 
brancas que deve ser acrescentada é: 
 
A) 10 
B) 11 
C) 12 
D) 13 
E) 14 
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10. O setor cardíaco do hospital “Vida” possui 7 médicos e 12 enfemeiros. Deseja-se formar uma equipe 
com 5 membros para um procedimento específico, com 2 médicos e 3 enfermeiros. Dessa forma, a 
quantidade de equipes distintas que pode ser formada é: 
 
A) 6 
B) 84 
C) 504 
D) 4.620 
E) 55.440   

 
 
 
 

 
 

11. Sobre as patologias perirradiculares é incorreto afirmar que : 
 

A) O granuloma é a patologia mais comum 
B) Geralmente o granuloma é assintomático 
C) O cisto perirradicular sempre se origina de um granuloma 
D) O cisto em bolsa ou cisto baía apresenta contigüidade com o canal radicular 
E) O único tratamento indicado para os granulomas é a cirurgia perirradicular 

 
12. Qual o antibiótico mais indicado no controle de um processo infeccioso odontogênico agudo em 
pacientes alérgicos à penicilina? 
 
A) Clindamicina 
B) Azitromicina 
C) Dicloxacilina 
D) Ampicilina 
E) Eritromicina 

 
13. Nas soluções anestésicas locais, a ação do vasoconstritor é de suma importância, pois: 

 
A) Anula o efeito citotóxico da droga 
B) Possibilita uma injeção indolor  
C) Retarda a reabsorção  
D) Acelera a reabsorção 
E) Evita a taquicardia no paciente 

 
14. Para realizar intervenção endodôntica no 1º molar superior direito com polpa viva, os nervos que 
devem ser anestesiados são: 

 
A) Alveolar superior anterior. 
B) Alveolar superior posterior. 
C) Alveolar superior posterior e alveolar superior médio. 
D) Alveolar superior posterior e nasopalatino. 
E) Alveolar superior médio e nasopalatino. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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15. Em uma tomada radiográfica com incidência distorradial, a raiz palatina do dente 24 aparecerá na 
posição: 

 
A) Palatina 
B) Distal 
C) Vestibular 
D) Mesial 
E) Centralizada  

 
16. É considerada infração ética: 

 
A) Cobrança de consulta. 
B) Realizar atendimento clínico e serviço de auditoria na mesma empresa. 
C) Exagerar no valor do orçamento. 
D) Atestar a idoneidade do seu diploma. 
E) Recusar-se a exercer a profissão em ambiente inseguro e insalubre. 

 
17. A papila dentária é responsável pela formação das estruturas: 

 
A) Esmalte e dentina. 
B) Cemento e polpa. 
C) Polpa e dentina. 
D) Dentina e cemento. 
E) Ligamento periodontal e osso alveolar. 

 
18. De acordo com a literatura, a tendência observada de redução de cárie dental na dentição 
permanente de crianças, pode-se esperar uma gradativa mudança de enfoque por parte das ações 
educativas e preventivas em Odontologia. A mudança no quadro epidemiológico constatada na faixa 
de idade pode ser explicada pela existência de diversos fatores, EXCETO: 

 
A) Aumento no consumo de produtos preventivos pela população. 
B) Universalização da produção de dentifrícios fluoretados. 
C) Consciência reabilitadora por parte da profissão e da comunidade. 
D) Eficácia da fluoretação da água em um grande número de cidades. 
E) Obtenção de resultados favoráveis por parte de programas de saúde pública. 

 
19. Segundo Junges e Zoboli (2012), a bioética e a saúde coletiva constituíram-se como campos 
científicos, no Brasil, na luta pela consolidação de poder científico, levada a cabo por suas respectivas 
entidades de representação: a Sociedade Brasileira de Bioética (SBB) e a Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva (Abrasco). Diante dessa afirmação é verdadeiro relatar que os princípios da bioética (corrente 
principialista) são de interesses diretos com o exercício e prática da Odontologia e podemos citá-los, 
COM EXCEÇÃO DE: 
 
A) Respeito à dependência. 
B) Beneficência (obrigação de fazer o bem ao outro). 
C) Não maleficência (antes de fazer o bem, porém, o compromisso maior do profissional de saúde é 

não fazer o mal). 
D) Princípio da justiça. 
E) Princípio da responsabilidade. 
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20. Para o controle de cárie dentária em populações, o grau de ação preventiva é definido como a 
extensão em que a ação preventiva inibe o início ou altera, favoravelmente, o curso natural da doença. 
Diante do exposto, é correto afirmar que a sequência posiciona a prevenção da doença como: 

 
A) Alta prioridade: o tratamento paliativo. 
B) Alta prioridade: o tratamento restaurador e a reabilitação. 
C) Alta prioridade: a detecção precoce. 
D) Baixa prioridade: a proteção à doença. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 


