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 Estado de Santa Catarina 

Município de Princesa - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“ODONTÓLOGO” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta:  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Crianças de 2 a 4 anos deglutem, em média, 50% do dentifrício utilizado na escovação. Para 

crianças de 5 a 7 anos, esse percentual é inferior a 25%. Isto é um comprovado fator de risco para: 

A) Fluorose dentária. 

B) Cáries. 

C) Doença periodontal. 

D) Formação de placas. 

 

02. Técnica de Aplicação de Gel Fluorado com Escova Dentária consiste em colocar no centro da ponta 

ativa de uma escova dentária, uma pequena quantidade de gel, equivalente a um grão de ervilha 

pequeno (menos que 0,5 g), utilizando-se a técnica:  

A) Do copo. 

B) Da tampa. 

C) Transversal. 

D) De pisseta. 

 

03. Considere os itens a seguir sobre os requisitos de uma agente cimentante ideal: 

K Ser adesivo. 

X Ser solúvel no meio bucal. 

Y Permitir bom selamento marginal. 

W Ter baixa resistência à compressão e a tração. 

Z Proporcionar grande espessura de película. 

  

São corretos os requisitos apresentados em: 

A) K, Y e Z, apenas. 

B) X e W, apenas. 

C) X, W e Z, apenas. 

D) K e Y, apenas. 

 

04. Considere a alternativa que NÃO apresente desvantagens da utilização do cimento ionômero de 

vidro convencional: 

A) Tempo de trabalho curto, tempo de presa longo. 

B) Sensibilidade ao equilíbrio hídrico, proporcionamento crítico. 

C) Translucidez, alta solubilidade. 

D) Liberação de flúor, adesividade. 
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05. O amálgama de prata é um material restaurador amplamente utilizado na Odontologia devido a 

algumas de suas propriedades físicas e mecânicas, ao fácil manuseio e baixo custo. Um dos aspectos 

negativos é a presença de: 

A) Estanho em sua composição. 

B) Mercúrio em sua composição. 

C) Prata em sua composição. 

D) Flúor em sua composição. 

 

06. Considere os itens a seguir sobre as vantagens da utilização do amálgama dentário: 

I - Boas propriedades estéticas; 

II - Auto-selamento marginal (à medida que o material entra em contato com umidade ele oxida e 

produz subprodutos da corrosão que vai se depositar na interface dente/restauração a medida que ele 

se oxida ele vai selando a superfície do material restaurador); 

III - Material restaurador direto com mais resistência ao desgaste. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

07. O sal anestésico lidocaína foi sintetizado por Lofgren em 1943, sendo o agente anestésico do tipo 

amida mais antigo do grupo, considerado droga padrão do grupo. As reações adversas relativas a este 

sal são similares aos outros anestésicos do tipo amida, sendo pouco frequentes em pacientes 

saudáveis. É metabolizada pelas enzimas microssomais hepáticas e excretada pelos rins. O tempo de 

meia-vida da lidocaína é de aproximadamente: 

A) 30 minutos sendo eliminada completamente em 6 horas. 

B) 60 minutos sendo eliminada completamente em 8 horas. 

C) 90 minutos sendo eliminada completamente em 10 horas. 

D) 120 minutos sendo eliminada completamente em 12 horas. 

 

08. A ____________________________ é metabolizada rapidamente pelo fígado, pulmões e rins, sendo 

considerada sistemicamente menos tóxica do que os outros anestésicos locais do tipo amida, de potência 

equivalente. Sua potência vasodilatadora é a menor, ao se comparar aos demais sais, permitindo a 

associação ao vasoconstritor Felipressina, com baixa potência vasoconstritora. O produto da sua 

metabolização é a orto toluidina, gerando metahemoglobina, incapaz de transportar e se desligar do 
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oxigênio. Esta reação adversa é chamada metemoglobinemia, contraindicando o seu uso a pacientes 

anêmicos, grávidas e crianças. 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Mepivacaína. 

B) Prilocaína. 

C) Bupivacaína. 

D) Benzocaína. 

 

09. Considere a alternativa que descreve corretamente a técnica da Anestesia Infiltrativa Sub-

perióstica: 

A) Com uma Anestesia Infiltrativa, penetra-se na mucosa com uma agulha curta o mais próximo 

possível do ápice numa angulação de 60º até 90º. 

B) Com uma agulha curta, penetrar na papila injetando apenas algumas gotas do líquido 

anestésico. 

C) Com uma agulha curta, deve- se penetrar na região do ligamento periodontal com 

aproximadamente um ângulo de 45º em relação ao longo eixo do dente. 

D) Deve-se preencher a câmara pulpar com anestésico tópico ou com o próprio líquido 

anestésico e a seguir penetrar no tecido pulpar. 

 

10. Considere as técnicas anestésicas a seguir: 

I - Com agulha curta penetrar na papila incisiva, cerca de 5mm acima de seu bordo inferior. Ao sentir 

uma resistência óssea, recua-se a agulha cerca de 1 mm e injeta-se o anestésico; 

II - Penetrar com a agulha curta na fossa pterigo palatina situada distalmente ao último molar a cerca 

de 10 mm do bordo ósseo alveolar, aprofundar cerca de 5mm e injetar o anestésico. 

Sobre os itens acima é correto afirmar que: 

A) I refere-se à anestesia terminal infiltrativa dos ramos terminais do nervo alveolar inferior e II 

refere-se à anestesia de bloqueio regional do nervo mentoniano. 

B) I refere-se à anestesia de bloqueio regional do nervo mentoniano e II refere-se à anestesia 

terminal infiltrativa dos ramos terminais do nervo alveolar inferior. 

C) I refere-se à anestesia infiltrativa do nervo nasopalatino e II refere-se à anestesia infiltrativa 

do nervo palatino maior. 

D) I refere-se à anestesia infiltrativa do nervo palatino maior e II refere-se à anestesia infiltrativa 

do nervo nasopalatino. 
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11. Sobre o carcinoma basocelular, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que 

traz a sequência correta: 

(__) Constitui cerca de 3% dos tumores malignos de boca; 

(__) É mais incidente em indivíduos do sexo masculino e associado à exposição solar;  

(__) Ao contrário dos tumores espinocelulares, estes são mais frequentes no lábio inferior; 

(__) Em 50% dos casos são cutâneos e 10 vezes mais localizados no lábio inferior do que superior; 

(__) Da junção cutaneomucosa tende a se estender às fossas nasais. 

A) V – V – F – F – V. 

B) V – F – F – V – F. 

C) F – F – V – V – F. 

D) F – V – V – F – V. 

 

12. Com relação aos princípios do Sistema Único de Saúde – SUS, considere a alternativa que NÃO se 

refere aos pressupostos da Descentralização: 

A) Transferências de recurso financeiro regular e automática – Fundos de Saúde (nacional, 

estaduais e municipais). 

B) Os municípios assumem papel cada vez mais importante na prestação e no gerenciamento dos 

serviços de saúde. 

C) Redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários 

níveis de governo. 

D) Garantia de acesso a todos os níveis de atenção à saúde no sistema (atenção primária, atenção 

secundária e atenção terciária). 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 
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13. Assinale a alternativa que é acentuada pela mesma regra gramatical de acentuação da palavra 

“quilômetros” (linha 8): 

A) “agência” (linha 1) 

B) “Japão” (linha 1) 

C) “científica” (linha 14) 

D) “existência” (linha 17) 

 

14. “... que poderia futuramente abrigar uma base para astronautas se protegerem de radiação (...)” 

(linhas 2 a 4). Analisando-se a partícula “que” destacada no trecho acima, assinale a alternativa que 

preenche corretamente as lacunas da afirmação abaixo: 

A partícula “que” em destaque introduz uma ____________________ e exerce a função sintática de 

___________________ na oração a que pertence. 

A) Oração subordinada substantiva subjetiva; objeto indireto. 

B) Oração subordinada adjetiva restritiva; objeto direto. 

C) Oração subordinada substantiva completiva nominal; complemento nominal. 

D) Oração subordinada adjetiva explicativa; pronome relativo. 

 

15. A palavra “enorme” (linha 2) pertence à mesma classe gramatical que a palavra sublinhada na 

seguinte alternativa: 
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A) Não me disseste, mas eu vi. 

B) No céu, dois fiapos de nuvem. 

C) Alguns homens são incoerentes. 

D) A menina estava muito bonita. 

 

16. Analise a frase abaixo. 

“... futuramente abrigar uma base para astronautas se protegerem de radiação e bruscas alterações de 

temperaturas.” (linhas 3 a 5) 

É correto que o termo “se” empregado na frase exerce função sintática de: 

A) Substantivo. 

B) Partícula integrante do verbo. 

C) Conjunção subordinativa. 

D) Pronome reflexivo. 

 

17. Assinale a alternativa que melhor emprega o uso do “mau” e do “mal”: 

A) Não gostei que meu amigo falou mau de mim. 

B) Eu estou mal humorada. 

C) João é um moço mal. 

D) Não gosto de pessoas que praticam o mal. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. Foi um motim naval no Rio de Janeiro, Brasil, ocorrido no final de novembro de 1910, resultado 

direto do uso de chibatadas por oficiais navais brancos ao punir marinheiros afro-brasileiros e 

mulatos. Trata-se da: 

A) Revoltas Regenciais.  

B) Revolta da Armada. 

C) Revolta Farroupilha. 

D) Revolta da Chibata. 

 

19. A Península Escandinava é formada por: 

A) Noruega e Suécia. 

B) Arábia Saudita, Omã, Iêmen e Emirados Árabes Unidos. 

C) Portugal e Espanha. 

D) Estado norte-americano da Flórida. 
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20. Segundo a Lei Orgânica de Princesa - Santa Catarina, analise os itens a seguir. 

I - A administração municipal, direta ou indireta, obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade; 

II - O Plano Plurianual, as diretrizes orçamentarias e os orçamentos anuais serão estabelecidos em lei 

de iniciativa do Poder Legislativo; 

III - São estáveis, após 03 (três) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo em virtude de concurso público. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item I e III está correto.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 


