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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 
 

ODONTOPEDIATRA 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Conhecimentos Gerais Noções de Informática Conhecimentos 
Específicos 

08 06 08 18 

     

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D, E), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre 
outros. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 2 (DUAS) hora a partir do início da prova. O candidato que, por 
qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 60 (SESSENTA) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público. 

10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.itapecurumirim@gmail.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                     QUESTÕES DE 01 A 08 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 
AS QUESTÕES DE 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 
Um dos direitos garantidos na Constituição Federal de 1988, a segurança é uma necessidade 1 

fundamental da vida em sociedade e a sensação da ausência dela é capaz de afetar decisivamente a vida de 2 

todos, dos planos de longo prazo à programação para a diversão no final de semana. Quando o direito à vida é 3 

ameaçado, o lazer – também protegido pela Constituição Cidadã – vira uma manifestação de resistência em 4 

meio ao medo. 5 

De uma forma geral, de acordo com o sociólogo Ignácio Cano, a segurança pública regrediu em relação 6 

ao que era há 30 anos, no momento em que foi aprovada a Constituição Federal. Além do crescimento na 7 

criminalidade, houve um aumento no número de locais em que o Estado não é mais soberano, como áreas 8 

dominadas por milícias ou pelo tráfico de drogas. 9 

“De lá para cá, houve uma deterioração. As taxas de homicídio continuaram crescendo e seguem assim 10 

no momento. Houve um deslocamento da violência letal como um problema do Sudeste para o Nordeste, assim 11 

como um aumento da sensação de insegurança. Somos campeões de homicídios no mundo, o que aumenta 12 

essa percepção de crise permanente na segurança pública”, explicou o coordenador do Laboratório de Análise 13 

de Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 14 

“Naquela época, pensava-se que a redemocratização por si só diminuiria a criminalidade. Uma parte da 15 

esquerda acreditava que a inclusão social - reduzir a desigualdade somente - resolveria a criminalidade, o que 16 

não aconteceu. Estudos mostram que essa relação entre pobreza, desigualdade e violência é uma relação de 17 

longo prazo, ou seja, os efeitos dessa redução da desigualdade recente ainda não afetam a situação atual”, 18 

complementou Cano. 19 

O Rio de Janeiro é hoje o foco das atenções nacionais quando o assunto é segurança pública. Sob 20 

intervenção federal desde fevereiro deste ano, o estado vive uma crise na área que se agravou nos últimos anos. 21 

Embora a sensação de insegurança seja comum aos cidadãos fluminenses, aqueles que vivem em regiões 22 

dominadas por criminosos são afetados diariamente pelo medo. Um dos exemplos é o Complexo da Maré, na 23 

capital, onde viviam 129,7 mil pessoas em 2010, segundo o Censo daquele ano. 24 

“A Maré é dividida por barreiras invisíveis, entre áreas dominadas por facções diferentes. Mas nos 25 

últimos anos o direito de ir e vir caiu por causa do Estado, as incursões não têm hora para acontecer. Vi o 26 

crescimento da opressão do Estado dentro da minha favela”, comentou Flávia Cândido, 36 anos, moradora da 27 

Maré, estudante de Português e Italiano na UERJ. 28 

“Só em 2018, foram 43 incursões policiais, 43 dias sem aula, sem poder ir à faculdade. Só esse ano 29 

tivemos três grandes operações. No último dia 20 de junho, tivemos a novidade do helicóptero, tendo como 30 
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resultado a morte do Marcos Vinícius (estudante de 14 anos) e mais seis execuções de pessoas que não sabemos 31 

nem o nome”, lembra Flávia, que é mãe de duas crianças e um adolescente. 32 

A sensação permanente de medo afeta toda a vida de quem se sente inseguro, inclusive o lazer. “Fica 33 

difícil falar de lazer com tudo que o que vivemos. Mas tentamos sobreviver fazendo do luto a luta”, pontuou 34 

Flávia. “O lazer nosso é poder curtir um futebol, ver o filho jogar, a cerveja, o funk. Não temos acesso a mais 35 

cultura que isso, porque não existe mobilidade urbana para nós que não seja voltada para o trabalho”, 36 

completou. 37 

Além da insegurança e da falta de mobilidade, comunidades como a de Flávia também sofrem com a 38 

limitação causada pelo baixo rendimento médio de seus moradores. Com o orçamento mais apertado, a 39 

prioridade fica com despesas básicas como alimentação e moradia. Segundo os dados da Pesquisa de 40 

Orçamentos Familiares 2008-09, os gastos com cultura aumentavam gradualmente conforme a faixa de 41 

rendimento do domicílio subia. 42 

Mas a falta de acesso ao lazer e à cultura em geral é apenas uma parte da restrição ao qual essas 43 

populações são submetidas. “[Afeta os direitos à] Integridade, saúde, educação. As pessoas não podem ir à 44 

escola, às vezes não podem ter acesso direito à saúde. O direito ao lazer... E há um impacto forte sobre a 45 

atividade econômica”, ressaltou Cano. 46 

“É algo que tem impacto sistêmico sobre todos os direitos. A violência doméstica tem impacto na 47 

igualdade de gênero, por exemplo. É difícil achar uma área em que isso não afeta”, completou. 48 

Uma das políticas públicas apontadas como saída para o problema da violência, a educação é ameaçada 49 

diretamente pela insegurança. “Não existe um horário tranquilo para se estudar, já começa com o horário menor 50 

nas escolas. Temos apenas um colégio de ensino médio funcionando o dia inteiro e um colégio noturno, para 51 

atender a 140 mil pessoas. Você já não dá o direito à educação. Acabamos tendo que mandar nossos filhos 52 

para outros bairros. Temos mães com filhos em escolas de outras comunidades, tendo que passar por essas 53 

barreiras invisíveis diariamente”, destacou Flávia, mãe de um adolescente de 17 anos que acorda às 5 horas 54 

para estudar em Copacabana e fugir da precariedade causada pela violência. 55 

Em 2009, o IBGE divulgou o suplemento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios sobre 56 

vitimização e acesso à Justiça no Brasil com dados relativos àquele ano. Além de informações sobre a 57 

existência de dispositivos de segurança nos domicílios, a publicação mostrou que 47,2% da população com 10 58 

anos ou mais se sentia insegura na própria cidade, número que subia para 50,3% nas áreas urbanas. 59 

“Mais da metade da população urbana se declarou insegura, enquanto esse número foi de 30,7% nas 60 

áreas rurais. Também havia uma diferença na sensação de segurança entre as regiões do Brasil, com o Norte 61 

tendo a maior sensação de insegurança (51,8%). Há também essa redução conforme a pessoa se afasta do 62 

próprio domicílio, com a pessoa se sentindo mais segura na residência (78,6%), depois no bairro (67,1%) e, 63 

por último, na cidade onde mora (52,8%)”, explicou o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar 64 

Azeredo. 65 

“Além disso, quanto maior o estrato de renda, maior a segurança no domicílio, mas menor no bairro e 66 

na cidade onde mora. Essa diferença na percepção de segurança desses três locais mostrou-se fundamental 67 
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nesse caso. A pesquisa mostra também que as mulheres se sentem menos seguras no geral na comparação com 68 

os homens”, complementou Cimar. 69 

Com o aumento na criminalidade e 59.103 homicídios dolosos em 2017, de acordo com levantamento 70 

do Monitor da Violência, existe uma tendência ao aumento na sensação de insegurança, que cada vez mais se 71 

mostra difundida em grandes cidades como o Rio de Janeiro. 72 

“O que fica claro é: se alguém achava que se podia proteger alguns e deixar outros grupos na 73 

insegurança, a história mostra que não há um caminho para um grupo ou outro, muito embora essa violência 74 

afete mais alguns. Há que se encontrar uma saída para todos”, encerrou Cano. 75 

 
FONTE: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias  
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01) As vozes enunciadoras do discurso, nesse texto 
 

(A) consideram o panorama político brasileiro 
favorável ao surgimento de políticas públicas 
capazes de conduzir o país a um futuro promissor 
quanto ao cenário de violência vivida pela 
população. 

(B) defendem a liberdade de uso da força policial por 
considerá-la indispensável ao combate do 
consequente crescimento da violência, sobretudo 
nas comunidades periféricas do Rio de Janeiro. 

(C) Apontam saída para a contenção da violência 
urbana, o lazer para aqueles que vivem na miséria 
e sem direito à educação, que é o único meio de 
mudança no estrato social. 

(D) veem o povo brasileiro sem o senso crítico 
necessário para separar o joio do trigo e coibir 
tudo o que impeça que a sua pátria se liberte do 
avanço da violência. 

(E) revelam-se saudosista, pois deixam subentendido 
que, até a promulgação da Constituição Federal, 
os índices de violência se mostravam suportáveis 
em relação aos índices divulgados nos tempos 
últimos. 

 

02) Há correspondência modo-temporal entre a 
forma verbal simples “regrediu” (L.6) e a 
composta 

 

(A) tivesse regredido. 

(B) tinha regredido. 

(C) teria regredido. 

(D) tem regredido. 

(E) terá regredido. 
 

03) A alternativa em que o trecho em negrito e 
sublinhado não estabelece uma relação de 
dependência sintática com a ideia principal é  

 

(A) “a sensação da ausência dela é capaz de afetar 
decisivamente a vida de todos”. (L.2/3). 

(B) “pensava-se que a redemocratização por si só 
diminuiria a criminalidade” (L.15). 

(C) “Estudos mostram que essa relação entre 
pobreza” (L.17). 

(D) “Fica difícil falar de lazer” (L.33/34). 

(E) “É difícil achar uma área” (L.48). 
 

04)  
 

“há um caminho” (L.74) 

 
A única variação estrutural correta para a oração em 
evidência é  
 

(A) haverão uns caminhos. 

(B) existirão uns caminhos. 

(C) terão uns caminhos. 

(D) ocorrerá uns caminhos. 

(E) existirá uns caminhos. 
 

05) Há predicado verbal em 
 

(A) “a segurança é uma necessidade fundamental da 
vida em sociedade” (L.1/2). 

(B) “Somos campeões de homicídios no mundo” 
(L.12). 

(C) “essa relação entre pobreza, desigualdade e 
violência é uma relação de longo prazo” 
(L.17/18). 

(D) “a educação é ameaçada diretamente pela 
insegurança.” (L.49/50). 

(E) “esse número foi de 30,7% nas áreas rurais” 
(L.60/61). 

 

06) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, 
é correto afirmar 

 

(A) “só” (L.15) expressa o mesmo valor semântico de 
“apenas” (L.51). 

(B) “ou seja” (L.18) antecipa uma retificação do que 
foi afirmado anteriormente. 

(C) “Com” (L.70) introduz no contexto uma ideia de 
conformidade. 

(D) “tendência”, em “existe uma tendência” (L.71), 
não muda de função sintática se houver a 
substituição do verbo existir por  haver.  

(E) “ou”, em “um grupo ou outro” (L.74) e “ou”, em 
“47,2% da população com 10 anos ou mais se 
sentia insegura na própria cidade” (L.58/59) 
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expressam o mesmo sentido no contexto em que 
estão inseridos. 

 

07) Exerce a mesma função sintática de “de todos” 
(L.2/3) a expressão 

 

(A) “da violência” (L.11). 

(B) “de Português” (L.28). 

(C) “de pessoas” (L.31). 

(D) “de acesso” (L.43). 

(E) “de renda” (L.66). 
 

08) A alternativa cujo adjetivo tem valor de tempo é  
 

(A) “De lá para cá” (L.10). 

(B) “longo” (L.18). 

(C) “permanente”  (L.33).  

(D) “gradualmente” (L.41). 

(E) “menor” (L.50). 
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09) O Dr. Miguel Lauand é o atual prefeito do 
Município de Itapecuru Mirim eleito nas últimas 
eleições municipais de 2016 na coligação “É 
Tempo De Reconstruir”, contendo os seguintes 
partidos políticos: 

 

(A) PDT, MDB, PRTB, PRB e PSB. 

(B) PTC, PFL, MDB, PRB e PHS. 

(C) PRB, PHS, PTC, PMDB, PRTB e PSB. 

(D) PRTB, PMDB, PSDB, PRB e PP. 

(E) PSDB, PDT, PHS, PTC, PMDB e PRB. 
 

10) Em relação à reforma da Previdência no Brasil, 
proposta nesse ano de 2019 pelo governo federal, 
e que tramita no congresso nacional, não é correto 
afirmar que: 

 

(A) A reforma da Previdência aumenta o tempo para 
se aposentar, limita o benefício à média de todos 
os salários, eleva as alíquotas de contribuição 
para quem ganha acima do teto do INSS e 
estabelece regras de transição para os atuais 
assalariados. 

(B) Em relação ao texto originalmente encaminhado 
pelo governo, ficaram de fora a capitalização 
(poupança individual) e mudanças na 
aposentadoria de pequenos produtores e 
trabalhadores rurais. 

(C) Na nova regra geral para servidores e 
trabalhadores da iniciativa privada que se 
tornarem segurados após a reforma, fica 
garantida na Constituição somente a idade 
mínima. O tempo de contribuição exigido e 
outras condições serão fixados definitivamente 
em lei. Até lá, vale uma regra transitória. 

(D) Após a aprovação de dois turnos na Câmara dos 
Deputados, para ser aprovada também no Senado, 
é necessário a metade dos votos dos Senadores 
mais um, em dois turnos. 

(E) Os estados ficaram de fora das novas normas, 
devendo apenas adotar fundos complementares 
para seus servidores dentro do prazo de dois anos 
da futura emenda, além de poderem cobrar 

alíquotas progressivas, nos moldes da instituída 
para os servidores federais. 

 

11) Há quatro principais gases de efeito estufa (GEE), 
além de duas famílias de gases, regulados pelo 
Protocolo de Quioto. Os utilizados como gases 
refrigerantes, solventes, propulsores, espuma e 
aerossóis e têm potencial de aquecimento global, 
são os: 

 

(A) Hidrofluorcarbonos. 

(B) Perfluorcarbonos. 

(C) Óxidos Nitrosos. 

(D) Clorofluorcarbonos. 

(E) Gases metano. 
 

12) O IBC-Br é uma das ferramentas usadas pelo BC 
para definir a taxa básica de juros do país. 
Atualmente, agosto de 2019, a taxa Selic está em:  

 

(A) 5% ao ano. 

(B) 5,5% ao ano. 

(C) 6% ao ano. 

(D) 6,5% ao ano. 

(E) 7% ao ano. 
 

13) Um conjunto de oito bits representa um byte, que 
é a fração dos dados que pode ser compreendida 
pelos usuários de computadores. Um petabyte, 
equivale a: 

 

(A) Um milhão de gigabytes. 

(B) Um milhão de terabytes. 

(C) Um milhão de megabytes. 

(D) Um milhão de kilobytes. 

(E) Um milhão de yotabytes. 
 

14) A respeito da cultura popular maranhense, 
assinale a alternativa incorreta: 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                                              QUESTÕES DE 09 A 14 
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(A) O Bumba meu boi maranhense recebeu do 
IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional) o título de Patrimônio 
Cultural do Brasil. 

(B) As religiões de Matriz Africana estão muito 
presentes na cultura maranhense e são conhecidas 
como Tambor de Mina, razão pela qual o 
Maranhão é conhecido como terra de Tambor de 
Mina. 

(C) A cidade de São Luís ganhou o título de Jamaica 
Brasileira na década de 1980 pela popularidade 
que o ritmo do reggae adquiriu na cidade. 

(D) A cidade de São Luís abriga um Museu de Arte 
Sacra, localizado no Palácio Arquiepiscopal de 
São Luís ao lado da Catedral de Nossa Senhora 
da Vitória. 

(E) Comemorada, durante todo o mês de março, 
desde os tempos coloniais, a Festa do Divino 
Espírito Santo é uma curiosa mistura de devoção 
ao Divino com homenagens ao Império. 
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15) Em relação aos recursos e ferramentas do 
Windows 10, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Quando você usar a restauração do sistema para 
restaurar o computador a um estado anterior, 
programas e atualizações instalados são 
removidas. 

(B) O Windows possui uma ferramenta que permite 
excluir os arquivos e pastas inúteis do 
computador. A Limpeza de Disco examina, exibe 
e exclui determinados arquivos e pastas, 
liberando espaço valioso no disco rígido e 
melhorando o desempenho do sistema. 

(C) O Desfragmentador de Disco é um utilitário do 
Windows que permite aos usuários procurar 
arquivos de sistema corrompidos do Windows e 
restaurar esses arquivos. 

(D) Ferramentas Administrativas além de conter as 
ferramentas avançadas do Windows, incorporou 
as Ferramentas do Sistema, presentes nas versões 
anteriores do Windows. São ferramentas para a 
manutenção preventiva ou corretiva do Windows 
10. 

(E) A ferramenta Restauração do Sistema não 
recupera documentos pessoais, como e-mail e 
arquivos criados pelo usuário. 

 

16) Dos tipos de memória ROM listadas abaixo, 
assinale àquela se caracteriza por ser regravável, 
mas que podemos selecionar o que será apagado, 
ao invés de apagarmos todas as informações: 

 

(A) SDROM. 

(B) EPROM 

(C) PROM. 

(D) VROM. 

(E) EEPROM. 
 

17) Assinale a alternativa em que a associação do tipo 
de arquivo com a sua extensão não está correta: 

 

(A) Arquivo de vídeo => .aac 

(B) Arquivo instalador => .msl 

(C) Arquivo de imagem => .png  

 
 
 
 

(D) Arquivo de áudio => .wav 

(E) Arquivo de texto => .rtf 
 

18) No Microsoft Word 2010, as tabulações são 
espaçamentos que você define em um 
documento. Existem alguns tipos de tabulações 
especificas para cada situação, e elas podem ser 
encontradas no canto esquerdo da régua em um 
documento, nas seguintes opções: 

 

(A) Justificado, Esquerdo, Centralizado e Direito. 

(B) Direito, Fracionado, Esquerdo, Barra, Decimal e 
Centralizado. 

(C) Decimal, Justificado, Esquerdo, Centralizado, 
Barra e Direito. 

(D) Esquerdo, Centralizado, Direito, Decimal e Barra. 

(E) Barra, Justificado, Centralizado, Direito e 
Esquerda. 

 

19) Quando se mistura os operadores, o Microsoft 
Excel 2010 segue uma tabela de prioridades 
executando determinadas operações matemáticas 
antes de outras. Nas alternativas abaixo, assinale 
àquela que indica o operador que tem prioridade 
em uma fórmula criada no Excel, em relação aos 
outros: 

 

(A) ̂  

(B) % 

(C) * 

(D) < > 

(E) / 
 

20) Qual o serviço da Internet que tem como objetivo 
principal a conversão de nomes de máquinas em 
endereços IPs e vice-versa? 

 

(A) HTTP. 

(B) TCP/IP. 

(C) HTML. 

(D) DNS. 

(E) FTP. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA                                                    QUESTÕES DE 15 A 22 
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21) No Microsoft Access, para recuperar ou executar 
uma ação com dados especificado, deve-se criar 
o seguinte objeto de banco de dados: 

 

(A) Tabela. 

(B) Consulta. 

(C) Formulário. 

(D) Relatório. 

(E) Macro. 
 

22) No Microsoft PowerPoint 2010, as guias padrão 
são:  

 

(A) Arquivo, Página Inicial, Inserir, Layout, 
Transições, Animações, Apresentação de Slides, 
Revisão e Exibição. 

(B) Arquivo, Página Inicial, Inserir, Layout, 
Transições, Apresentação de Slides, Revisão e 
Exibição. 

(C) Arquivo, Página Inicial, Inserir, Design, 
Transições, Temas, Apresentação de Slides, e 
Exibição. 

(D) Arquivo, Página Inicial, Editar, Inserir, Design, 
Transições, Temas, Apresentação de Slides, e 
Exibição. 

(E) Arquivo, Página Inicial, Inserir, Design, 
Transições, Animações, Apresentação de Slides, 
Revisão e Exibição. 
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23) O anestésico padrão em Odontologia, com o qual 
todos os outros anestésicos são comparados é: 

 

(A) Prilocaína. 

(B) Mepivacaína. 

(C) Articaína. 

(D) Lidocaína. 

(E) Cloridrato de Bupivacaína. 
 

24) O controle de comportamento infantil é um 
componente integral na prática de 
Odontopediatria.  Sobre o controle da criança 
utilizando de técnicas específicas está 
INCORRETO: 

 

(A) As afirmações positivas aumentam as 
oportunidades de êxito no tratamento das 
crianças. 

(B) O controle com a voz é uma técnica essencial 
para o manejo dos pré-escolares. 

(C) Os elementos odontológicos devem ser 
apresentados gradualmente, e assim promover 
sua familiarização antes do tratamento 
propriamente dito. 

(D) A técnica de “mão sobre a boca” tem por objetivo 
a atenção de uma criança altamente antagonista. 

(E) A técnica “Hand over mouth excercise” (HOME) 
é utilizada em crianças com menos de três anos 
de idade. 

 

25) As oclusopatias são a mais frequente das 
deformidades humanas e na grande maioria dos 
casos uma somatória de fatores que se combinam 
das mais variadas formas. São causas hereditárias 
de oclusopatias, EXCETO: 

 

(A) Desarmonia de bases ósseas. 

(B) Dentes supranumerários. 

(C) Cáries extensas. 

(D) Anomalias de forma. 

(E) Discrepâncias osteo-dentárias. 
 

 
 
 
 

26) Os anestésicos locais são definidos como drogas 
que têm por função bloquear temporariamente a 
condução nervosa em parte do corpo, 
determinando perda das sensações sem ter perda 
da consciência. Sobre os anestésicos está 
INCORRETO: 

 

(A) Em pacientes com a pressão arterial controlada 
ou em tratamento medico não é contraindicado o 
uso de vasoconstritor. 

(B) A dose máxima de prilocaína é de 1,3 mg/Kg. 

(C) O anestésico mais seguro para gestantes é a 
lidocaína a 2%. 

(D) Os tipos de vasoconstritores mais utilizados são a 
adrenalina/epinefrina, a 
noradrenalina/noraepinefrina, a fenilefrina e o 
octapressin/felipressina. 

(E) A articaína apresenta-se menos tóxica quando 
associada à lidocaína, e baixa toxicidade quando 
administrada em via endovenosa. 

 

27) Apesar do flúor ser benéfico em quantidades 
recomendadas, o seu excesso pode produzir 
toxidade em humanos. Nenhuma pessoa pode 
estar exposta à Dose Provavelmente Tóxica 
(DPT) que corresponde a concentrações iguais ou 
superiores a:  

 

(A) 3,0 mgF/kg. 

(B) 5,0 mgF/kg 

(C) 9,0 mgF/kg. 

(D) 11,0 mgF/kg. 

(E) 13,0 mgF/kg. 
 

28) Os anestésicos locais são comumente utilizados 
na prática odontológica e, por isso, pressupõe-se 
que seu uso poderá ser fonte de complicações 
relacionadas às drogas manipuladas em 
consultórios odontológicos. A complicação mais 
comum em crianças após a administração de 
anestesia local é: 

 

(A) Síncope. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 23 A 40 
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(B) Toxicidade. 

(C) Hipersensibilidade. 

(D) Trauma dos tecidos moles. 

(E) Trismo. 
 

29) A erupção dental é um processo no qual o dente 
migra da sua posição intraóssea na maxila e 
mandíbula para sua posição funcional, 
envolvendo, portanto, outros tecidos e 
mecanismos fisiológicos além do simples 
irrompimento no tecido gengival. Com relação a 
erupção dental decídua está INCORRETO 
afirmar: 

 

(A) A prematuridade e o baixo peso podem trazer 
reflexos na erupção dos dentes decíduos. 

(B) Os sintomas que se apresentaram como 
dominantes, durante os 4 dias anteriores ou os 3 
dias posteriores à emergência do dente, são a 
mordida, a hipersalivação, a inflamação gengival, 
a irritabilidade e a sucção. 

(C) As manifestações clínicas tendem a diminuir com 
a idade 

(D) A hipertermia pode ser explicada pela presença 
de IgE nos tecidos em torno do dente em erupção 
resultando numa reação de hipersensibilidade. 

(E) O sexo feminino apresenta um processo de 
erupção dental decídua mais precoce em relação 
ao sexo masculino. 

 

30) A doença periodontal que é considerada um 
achado universal em crianças e adolescentes é: 

 

(A) Candidíase oral 

(B) Gengivite. 

(C) Cárie. 

(D) Halitose. 

(E) Bruxismo. 
 

31) É contra indicação do Tratamento Restaurador 
Atraumático (ART) em dentes permanentes, 
EXCETO: 

 

(A) Somente classe IV. 

(B) Classe III transfixante. 

(C) Classe II, com caixa proximal expulsiva. 

(D) Classe V, tanto para dentes anteriores como para 
posteriores. 

(E) Perda total de uma ou mais cúspides. 
 

32) Os hábitos, os quais são ditos como automatismos 
adquiridos, realizados com frequência e 
inconscientemente, quando relacionados com a 
cavidade bucal de forma deletéria, podem resultar 
em alterações tanto nos tecidos musculares, como 
dentários e ósseos. Sobre as consequências desses 
hábitos está INCORRETO: 

 

(A) A sucção de chupeta é menos prejudicial que a 
sucção digital. 

(B) A sucção é feita com mamadeira acarreta 
consequências como  flacidez dos músculos 
perioral e da língua. 

(C) O hábito sem fim nutritivo mais frequente 
encontrado nas crianças é o da sucção digital. 

(D) As crianças portadoras de deglutição atípica 
apresentam lábios, língua, bochechas e músculos 
elevadores da mandíbula hipotônicos. 

(E) A sucção digital promove diversas alterações na 
dentição, na musculatura peribucal e na oclusão. 

 

33) Edward Harthey Angle, baseando-se nas relações 
anteroposteriores, classificou as maloclusões de 
acordo com os primeiros molares permanentes, 
pois eles são os mais constantes em tomar sua 
posição normal nas arcadas, principalmente os 
superiores. A figura abaixo representa qual grau 
segundo a classificação de Angle? 

 

 
 

(A) Oclusão Normal. 

(B) Maloclusão Classe I. 

(C) Maloclusão Classe II. 



 
 

 ODONTOPEDIATRA                                                                                                                              Página 14 de 15 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM-MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

(D) Maloclusão Classe III. 

(E) Maloclusão Classe IV. 
 

34) O desenvolvimento dos dentes ocorre por 
interação entre epitélio e ectomesênquima 
passando por 5 diferentes fases: botão, capuz, 
campânula, coroa e raiz. Nas fases de botão e 
capuz: 

 

(A) O epitélio interno adquire o formato do futuro 
dente. 

(B) Ocorre o aumento do número de células tanto do 
epitélio quanto do ectomesênquima. 

(C) Inicia a amelogênese e a dentinogênese. 

(D) Ocorre a diferenciação dos cementoblastos, 
fibroblastos e dos osteoblastos. 

(E) O germe está bem maior e o epitélio interno 
assume o formato do futuro dente. 

 

35) Segundo o Código de Ética Odontológica, 
constitui dever fundamental dos inscritos e sua 
violação caracteriza infração ética: 

 

(A) Diagnosticar, planejar e executar tratamentos, 
com liberdade de convicção, nos limites de suas 
atribuições, observados o estado atual da Ciência 
e sua dignidade profissional. 

(B) Contratar serviços de outros profissionais da 
Odontologia, por escrito, de acordo com os 
preceitos do Código e demais legislações em 
vigor. 

(C) Recusar-se a exercer a profissão em âmbito 
público ou privado onde as condições de trabalho 
não sejam dignas, seguras e salubres. 

(D) Recusar qualquer disposição estatutária, 
regimental, de instituição pública ou privada, que 
limite a escolha dos meios a serem postos em 
prática para o estabelecimento do diagnóstico e 
para a execução do tratamento, bem como 
recusar-se a executar atividades que não sejam de 
sua competência legal. 

(E) Manter regularizadas suas obrigações financeiras 
junto ao Conselho Regional. 

 
 
 

36) Constitui infração ética, EXCETO: 
 

(A) Deixar de atuar com absoluta isenção quando 
designado para servir como perito ou auditor, 
assim como ultrapassar os limites de suas 
atribuições e de sua competência. 

(B) Intervir, quando na qualidade de perito ou 
auditor, nos atos de outro profissional, ou fazer 
qualquer apreciação na presença do examinado, 
reservando suas observações, sempre 
fundamentadas, para o relatório sigiloso e 
lacrado, que deve ser encaminhado a quem de 
direito. 

(C) Acumular as funções de perito/auditor e 
procedimentos terapêuticos odontológicos na 
mesma entidade prestadora de serviços 
odontológicos. 

(D) Decidir, em qualquer circunstância, levando em 
consideração sua experiência e capacidade 
profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente 
ou periciado, evitando que o acúmulo de 
encargos, consultas, perícias ou outras avaliações 
venham prejudicar o exercício pleno da 
Odontologia. 

(E) Receber remuneração, gratificação ou qualquer 
outro beneficio por valores vinculados à glosa ou 
ao sucesso da causa, quando na função de perito 
ou auditor. 

 

37) O exercício da Odontologia no território nacional 
é regido pelo disposto na Lei Nº 5.081 de 24 de 
agosto de 1966. Segundo a lei é vedado ao 
cirurgião-dentista: 

 

(A)  Prestação de serviço gratuito em consultórios 
particulares. 

(B) Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas 
de uso interno e externo, indicadas em 
Odontologia 

(C) Atestar, no setor de sua atividade profissional, 
estados mórbidos e outros, inclusive, para 
justificação de faltas ao emprego. 

(D) Proceder à perícia odontolegal em fôro civil, 
criminal, trabalhista e em sede administrativa. 

(E) Manter, anexo ao consultório, laboratório de 
prótese, aparelhagem e instalação adequadas para 
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pesquisas e análises clínicas, relacionadas com os 
casos específicos de sua especialidade. 

 

38) Competem ao Técnico em Saúde Bucal, sempre 
sob a supervisão do cirurgião-dentista, as 
seguintes atividades, além das estabelecidas para 
os auxiliares em saúde bucal, EXCETO:  

 

(A) Participar do treinamento e capacitação de 
Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes 
multiplicadores das ações de promoção à saúde. 

(B) Participar das ações educativas atuando na 
promoção da saúde e na prevenção das doenças 
bucais. 

(C) Exercer a atividade de forma autônoma. 

(D) Participar na realização de levantamentos e 
estudos epidemiológicos, exceto na categoria de 
examinado. 

(E) Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a 
prevenção das doenças bucais por meio da 
aplicação tópica do flúor. 

 

39) As ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados 
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas no art. 198 da Constituição Federal, 
obedecendo ainda aos seguintes princípios, 
EXCETO: 

 

(A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde 
em todos os níveis de assistência 

(B) Centralização do controle das atividades dos 
municípios exercidos pelo Ministério da Saúde e 
Secretarias de Saúde Estaduais. 

(C) Integralidade de assistência, entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os 
níveis de complexidade do sistema. 

(D) Preservação da autonomia das pessoas na defesa 
de sua integridade física e moral. 

(E) Igualdade da assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

 

40) Sobre a participação complementar dos serviços 
privados no Sistema Único de Saúde (SUS) está 
INCORRETO: 

 

(A) Quando as suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura assistencial 
à população de uma determinada área, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos 
serviços ofertados pela iniciativa privada. 

(B) A participação complementar dos serviços 
privados será formalizada mediante contrato ou 
convênio, observadas, a respeito, as normas de 
direito público. 

(C) Os critérios e valores para a remuneração de 
serviços e os parâmetros de cobertura assistencial 
serão estabelecidos pela direção nacional do 
Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no 
Conselho Nacional de Saúde. 

(D) Os serviços contratados submeter-se-ão às 
normas técnicas e administrativas e aos 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS), mantido o equilíbrio econômico e 
financeiro do contrato. 

(E) Os proprietários, administradores e dirigentes de 
entidades ou serviços contratados deverão 
exercer cargo de chefia ou função de confiança 
no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
 
 
 


