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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

1. Ao receber este caderno de questões, observe se existem 15 (quinze) questões, sendo 5 (cinco) de 

Língua Portuguesa e 10 (dez) de Conhecimentos Específicos. Constatando qualquer anormalidade 

(páginas sem impressão, páginas repetidas, ausência de páginas ou impressão defeituosa), solicite 

imediatamente a substituição; 

2. As respostas objetivas deverão ser assinaladas no CARTÃO DE RESPOSTAS. O candidato 

deverá marcar um, e somente um, dos campos do Cartão de Respostas em caneta, com tinta na cor 

azul ou preta. As respostas a lápis serão desconsideradas. Há apenas uma resposta correta para cada 

questão. Não deixe questão sem resposta. Não serão consideradas as assinalações feitas em outro 

espaço que não o gabarito. 

3. Não haverá substituição de prova em razão de erro cometido pelo candidato no preenchimento das 

respostas. 

4. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de comunicação entre os candidatos, 

tampouco, será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico. Desligue o telefone 

celular; 

5. O tempo para realização desta prova será de 3 (três) horas; 

6. O gabarito das questões será divulgado a partir do 2º dia útil após a realização do exame no sítio 

eletrônico do MPT (http://www.mpt.mp.br). 

7. Lembre de assinar o seu CARTÃO DE RESPOSTAS. 

 

BOA PROVA! 

 

file://///PGT02-FSR01/PGT02/drh.codep/CODEP%202009-2016/01_SEÇÃO%20DE%20ESTÁGIO%20ACADÊMICO/PROCESSO%20SELETIVO/2017/PROVAS/PROVAS%20PRONTAS/(http:/www.mpt.mp.br).
file://///PGT02-FSR01/PGT02/drh.codep/CODEP%202009-2016/01_SEÇÃO%20DE%20ESTÁGIO%20ACADÊMICO/PROCESSO%20SELETIVO/2017/PROVAS/PROVAS%20PRONTAS/(http:/www.mpt.mp.br).
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Conhecer Pessoas 

Cada pessoa é um universo imenso. A 

clássica frase “nenhum homem é uma ilha” 

continua valendo. Ela faz parte de um poema 

bastante conhecido do britânico John Donne. 

Mas, de outro lado, se nenhum homem é uma 

ilha, cada homem e cada mulher é um mundo. 

Um mundo de ideias, de sonhos, de 

percepções, de desejos. E por mais que essa 

ideia pareça romântica, ela não pode ser 

descartada. Samuel Johnson, escritor britânico 

do século XVIII, considerava perdido o dia em 

que não conhecia uma nova pessoa. Porque 

conhecer uma nova pessoa significa conhecer 

um dos modos de ser humano, uma das 

maneiras de viver a história, uma das formas 

de organizar a vida. 

A outra pessoa me inspira a pensar de 

outro modo, ela pode contrapor-se a ideias que 

eu carregue ou afirmar pensamentos que eu 

adote. Desse ponto de vista, conhecer, mesmo 

que não signifique aprofundar essa relação, 

manter uma amizade - dado que amizade é algo 

muito mais sério - me deixa predisposto a 

prestar atenção em quem não é como eu, em 

quem não me repete, em alguém que é de fato 

outra pessoa. Isso me ajuda a viajar por novos 

modos de ser humano, a viajar por novos 

mundos. 

Se ninguém é uma ilha, nenhum e 

nenhuma de nós deixamos de ser um mundo 

em si e, nesse sentido, para que possamos 

construir uma realidade mais rica, um dia em 

que se conhece outra pessoa é um dia que nos 

enriquece. 

Mário Sérgio Cortella. Pensar bem nos faz bem! 

 

QUESTÃO 1 

Assinale a alternativa correta, de acordo 

com as ideias veiculadas no texto: 

a) Trata-se de um relato pessoal em que o 

autor manifesta seu desejo de enriquecer e 

viajar pelo mundo, conhecer novas culturas e 

realizar seus próprios sonhos.  

b) Embora cada indivíduo seja um universo 

em si mesmo, não é possível a coexistência 

harmoniosa entre os seres humanos na medida 

em que cada um deve ser inflexível na defesa 

de seu próprio ponto de vista. 

c) A diversidade humana implica uma 

excelente oportunidade para o indivíduo 

refletir e compreender que o outro, diferente 

em valores, ideias e comportamentos, não 

apenas é digno de consideração, como também 

é elemento-chave para o processo de 

crescimento individual.  

d) O autor utiliza os termos cada homem e 

cada mulher/nenhum e nenhuma de nós para 

ressaltar que as diferenças entre homens e 

mulheres são inconciliáveis e, portanto, é 

legítima a luta pela supremacia de um gênero 

sobre o outro.  

e) Todas as pessoas possuem os mesmos 

interesses e afinidades, o que torna a 

humanidade um grupo homogêneo e sem 

espaço para novidades e aprendizados.  

 

QUESTÃO 2 

Com base na leitura do texto, é correto 

afirmar que: 

a) Ao citar escritores britânicos como fonte 

de sua argumentação, o autor revela a sua 

preferência por essa nacionalidade em face de 

outras que julga serem inferiores. 

b) O autor se define como um romântico 

incorrigível, pois reconhece que exaltar a 

singularidade de cada ser humano é ideia 

excessivamente sonhadora, incompatível com 

a realidade cotidiana.  

https://www.pensador.com/autor/ferreira_gullar/
https://www.pensador.com/autor/ferreira_gullar/
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c) O tom empregado no texto é de absoluta 

intolerância, incitando o leitor a uma postura 

discriminatória frente a opiniões e 

comportamentos diferentes dos seus. 

d) A frase “nenhum homem é uma ilha” 

indica que os seres humanos não sobrevivem 

isoladamente, sendo a convivência algo não 

apenas necessário, mas também desejável já 

que, por meio dela, a pessoa tem maiores 

possibilidades de adquirir conhecimentos e 

ampliar os próprios horizontes. 

e) No último parágrafo, as formas verbais 

na 1ª pessoa do plural – “deixamos”; 

“possamos” – revela a intenção do autor em se 

distanciar do tema abordado no texto.  

 

QUESTÃO 3 

Marque a alternativa correta em relação à 

concordância verbal:  

a) Deu cinco horas no relógio da catedral. 

b) Não havia segredos entre nós. 

c) Eu e minha família viajou a Paris nas 

últimas férias.  

d) Ficaram eu e a diretora na sala. 

e) Choveu reclamações após as mudanças 

realizadas pelo novo síndico. 

                  

QUESTÃO 4 

Assinale a opção incorreta no emprego da 

vírgula: 

a) Como não houve quórum para votação 

do projeto de lei, foi adiada a sessão. 

b) Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa, é 

uma das cidades mais violentas do Brasil. 

c) Se beber, não dirija. 

d) Preparar a festa de Natal, é uma atividade 

muito prazerosa. 

e) No ano de 2018, a balança comercial 

brasileira teve um superávit de R$ 58 bilhões. 

QUESTÃO 5 

Assinale a opção em que todos os termos 

estão grafados corretamente: 

a) exceção, cisterna, estupidez. 

b) previlégio, explêndido, varegista. 

c) caxumba, magestade, desiguinar. 

d) mormasso, gengiva, pesquiza.  

e) suspense, finjimento, burguêz. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 6 

A ação de anestésicos em regiões teciduais 

com quadros inflamatórios é dificultada. 

Esta situação ocorre através 

a) da redução do pH na região com 

inflamação, o que dificulta a dissociação da 

solução anestésica.  

b) da elevação da vascularização no local, 

no que resulta em imediata absorção do líquido 

anestésico. 

c) do edema local presente, que dificulta a 

infiltração necessária na região.  

d) da elevação da pressão arterial, o que 

impede o devido bloqueio nervoso.  

e) da resistência do tecido inflamado, 

dificultando a passagem do líquido anestésico.  

 

QUESTÃO 7 

A Nimesulida apresenta-se como uma 

excelente opção clínica de anti-inflamatório 

na prática odontológica. A respeito desse 

fármaco, é correto afirmar que:  

a) É uma inibidora seletiva de COX-2.  

b) Apresenta apenas ação analgésica e anti-

inflamatória.  
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c) É contraindicada para pacientes 

gestantes.  

d) A apresentação mais comum são 

comprimidos de 500mg cada. 

e) É um substituto do ácido acetilsalicílico 

para profilaxia cardiovascular. 

 

QUESTÃO 8 

Durante uma consulta odontológica, BFM, 

35 anos, iniciou um episódio de crise 

convulsiva. São consideradas possíveis 

condutas para atendimento a um paciente 

em crise convulsiva, exceto:   

a) Não oferecer água ou qualquer outro 

líquido após a convulsão. 

b) Colocar uma gaze entre as arcadas a fim 

de que o paciente não morda a língua.  

c) Remover objetos cortantes ou 

pontiagudos que estiverem próximos.  

d) Se o paciente estiver deitado de costas na 

cadeira, esta deve estar o mais próximo 

possível do chão.  

e) Evitar conter o paciente à força 

 

QUESTÃO 9 

Durante uma exposição ocupacional do 

dentista com algum instrumental pérfuro-

cortante, deve-se: 

a) a área exposta deve ser lavada com 

abundância e desinfetada com uma solução de 

éter antes da realização dos procedimentos 

sorológicos;  

b) relatar em um formulário específico o 

acidente e aguardar as orientações do superior;  

c) devem-se iniciar os cuidados locais na 

área exposta, medidas de quimioprofilaxia e 

acompanhamento sorológico para HIV, 

hepatite B e hepatite C;  

d) quando indicada, a quimioprofilaxia 

deverá ser iniciada no paciente idealmente 

dentro de 1 a 2 horas após o acidente 

ocupacional;  

e) o paciente-fonte pode ser dispensado 

sem que se avalie a sua sorologia se a 

quimioprofilaxia padrão (AZT + 3TC) for 

iniciada no cirurgião-dentista.  

 

QUESTÃO 10 

Levando-se em conta os métodos 

tradicionais no diagnóstico de lesões de 

cárie, marque verdadeiro (V) ou falso (F): 

(  ) A sonda exploradora deve ser utilizada 

como auxiliar na percepção de rugosidade do 

esmalte e da consistência da dentina 

(   ) A sonda é um indicador de existência ou 

não de lesão 

(   ) A perda de translucidez do esmalte e sua 

rugosidade são melhor apreciados após                                

a secagem. 

(   ) O exame radiográfico é fundamental para 

indicar a presença de cavidade e predizer a 

atividade de lesão. 

A alternativa que indica a sequência correta, de 

cima para baixo, é: 

a) V - F - V - F  

b) V - V - V - F 

c) F - V - F - V 

d) F - F - V - F 

e) F - F - V - V   

 

QUESTÃO 11 

Com relação às propriedades das resinas 

compostas, é correto afirmar que 

a) a contração de polimerização das resinas 

fotoativadas ocorre em direção ao centro do 

material. 
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b) a lisura superficial está diretamente 

relacionada ao tamanho das partículas, assim, 

as resinas de macropartículas têm maior lisura. 

c) as resinas para dentes posteriores 

apresentam maior resiliência que as de 

micropartículas e absorvem melhor os 

impactos mastigatórios. 

d) devido à baixa contração de 

polimerização, as resinas podem causar 

sensibilidade dentinária. 

e) devido a sua baixa resistência à fratura, 

as resinas não podem ser utilizadas para a 

colagem de fragmentos dentários.  

 

QUESTÃO 12 

Em relação aos cimentos de ionômero de 

vidro, é correto afirmar: 

a) A contração dos cimentos de ionômero 

de vidro modificados por resina é mais rápida 

que a dos cimentos de ionômero de vidro 

convencionais.  

b) Os cimentos de ionômero de vidro 

modificados por resina têm suas propriedades 

mecânicas melhoradas, porém a estética é 

prejudicada.  

c) Os cimentos de ionômero de vidro 

modificados por resina apresentam resistência 

mecânica inferior à das resinas compostas.  

d) O cimento de ionômero de vidro, além de 

liberar flúor, também é capaz de incorporá-lo.  

e) Para que ocorra a adesão dos cimentos de 

ionômero de vidro modificados por resina 

utilizados como base sobrestaurações de resina 

composta, há necessidade de se aplicar o 

condicionamento ácido sobre o cemento, 

previamente a aplicação do adesivo.  

 

QUESTÃO 13 

Na etiologia da Doença Periodontal, é 

observada a existência de fatores 

determinantes e modificadores que atuam 

sobre a doença. Quanto aos aspectos 

modificadores, pode-se citar:  

a) hábito parafuncional, cálculo dental e 

trauma oclusal.  

b) diabetes, deficiência vitamínica e fumo.  

c) estresse, fumo e trauma oclusal.  

d) respiração bucal, calculo dental e 

restaurações mal-adaptadas. 

e) anatomia dental, apinhamento dentário e 

medicamento.  

 

QUESTÃO 14 

No diagnóstico das doenças periodontais, é 

correto afirmar que a perda de inserção 

clínica se trata  

a) do resultado da soma das medidas de 

profundidade de sondagem e recessão 

gengival.  

b) da distância entre a junção cemento-

esmalte (junção amelocementária) e a margem 

gengival.  

c) da quantidade de raiz exposta ao meio 

bucal, causada por perda óssea.  

d) da profundidade de sulco/bolsa com 

presença de sangramento à sondagem.  

e) de critério clínico pouco referido em 

literatura para o diagnóstico das alterações 

periodontais.  

 

QUESTÃO 15 

Paciente ACB, com 25 anos de idade, 

apresenta dor espontânea e intensa no 

elemento 44. Ao examiná-la, observa uma 

extensa lesão de cárie com exposição pulpar, 

contudo, com ausência de vitalidade. A 

paciente relata que o dente “cresceu”, e que 

apresenta mobilidade e é sensível à 

mastigação. Contudo, não há presença de 
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edema na região. O diagnóstico e a conduta 

clínica a serem adotados são  

a) abcesso dento alveolar agudo fase 

evoluído e pulpectomia.  

b) abcesso dento alveolar agudo fase em 

evolução e pulpotomia.  

c) abcesso dento alveolar agudo fase em 

evolução e pulpectomia.  

d) abcesso dento alveolar agudo fase inicial 

e pulpotomia.  

e) abcesso dento alveolar agudo fase inicial 

e pulpectomia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


