
 MUNICÍPIO DE GUATAMBU -SC 

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018 

  

CARGO: ODONTÓLOGO 

CANDIDATO (A): ____________________________________________________ 

  

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:  

✓ Comunicar-se com outros candidatos.   

✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.   

✓ Sair com material referente à prova.   

✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.   
  

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES  

 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.   
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 do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). 
Apenas 01 (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 definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA 
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou 
lápis.   
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.   
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em 
hipótese alguma.  
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA 
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.   
08 – 30 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE 
CADERNO.   
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de 
Resposta.  
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na 
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do processo seletivo.   
11. A duração da prova será de Duas Horas.  
  

 

........................................................................................................................................................................... 

Anote aqui suas respostas.  

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  



01. Considere as seguintes propostas de 

transposição de trechos em discurso 

direto a discuro indireto, ou vice-versa:  

 

I- Discurso direto: “_ Terminem de lavar a 

louça! _ insistiu a mão aos filhos.”. 

Discurso indireto: “ A mãe insistiu para 

que os filhos terminassem de lavar a 

louça.”. 

II- Discurso indireto: “O pai comentou que 

os filhos não terminariam de montar o 

quebra-cabeça.”. Discurso direto: ”_ 

vocês não terminarão de montar o 

quebra-cabeça. _comentou o pai.”. 

III- Discurso direto: “ O professor disse: 

_prestem atenção na tarefa de 

português, alunos.”. Discurso indireto: 

“O professor disse aos alunos para que 

prestem atenção na tarefa de 

português.”. 

 

Com base nisso, as propostas de 

transposição correta, são: 

 

a) Proposta I, apenas. 

b) Proposta II, apenas. 

c) Proposta II e III, apenas. 

d) Todas as propostas.] 

 

02. O paralelismo sintático se relaciona aos 

requisitos preconizados pela modalidade 

culta e nada mais é do que a coordenação 

de elementos cuja natureza gramatical se 

apresenta de forma similar. Considerando 

as alternativas abaixo, são exemplos de 

paralelismo, exceto:  

 

a) O homem disse que ia para o trabalho e foi 

para o jogo de golfe em seguida.  

b) Quanto mais estudava para concursos, 

mais experiência adquiria.  

c) João não só estudava, mas também é 

vocalista de uma banda de rock. 

d) Se por um lado a situação parece 

melhorar, por outro, não vejo solução para 

os problemas.  

 

03. Analise o trecho abaixo. 

“O candidato da pequena cidade se torna o 

novo prefeito e todas as pessoas da região 

saem nas ruas para comemorar”.  

A forma de reescrever-se essa frase do 

trecho que não respeita a correspondência 

culta de tempos verbais é:  

a) O candidato da pequena cidade se torna o 

novo prefeito e todas as pessoas da região 

sairão nas ruas para comemorar.  

b) O candidato da pequena cidade se torna o 

novo prefeito e todas as pessoas da região 

saiam nas ruas para comemorar.  

c) O candidato da pequena cidade se torna o 

novo prefeito e todas as pessoas da região 

sairiam nas ruas para comemorar.  

d) O candidato da pequena cidade se torna o 

novo prefeito e todas as pessoas da região 

saíram nas ruas para comemorar.  

 

04. Complete as lacunas abaixo e assinale a 

alternativa que relaciona os itens a resposta 

correta:  

“ Não consigo explicar o ________________ 

você não foi ___________________ festa. 

Estava muito divertido! ”  

a) Porque; a.  

b) Por que; á. 

c) Porquê; a. 

d) Porquê; á 

 

 

 

 



05. Sobre o texto, analise o trecho abaixo. 

“O processo de investigação das raízes de 

problemas comportamentais é meticuloso e 

exige maior colaboração...” (linhas 24 a 26) 

Sobre a palavra em destaque no trecho e de 

acordo com as regras de acentuação, é 

correto afirmar que:  

a) Quando a segunda vogal do hiato é “i” ou 

“u” (tônicos), coloca-se acento agudo, 

desde que esse “i” e esse “u” estejam 

sozinhos ou acompanhados de “s”. 

b) A palavra “raízes” é acentuada, pois todas 

as palavras proparoxítonas são 

acentuadas.  

c) A palavra “raízes” é acentuada, pois 

acentuam-se todas as palavras 

paroxítonas terminadas em ditongo oral.  

d) Com o Novo Acordo Ortográfico a palavra 

“raízes” perdeu o acento.  

 

06. Considere a seguinte situação hipotética: 

uma pessoa deseja comprar 5 (cinco) 

pacotes de biscoito da marca CD. Sabe-se 

que comprando 3 (três) pacotes de biscoito 

da marca AB e 6 (seis) pacotes de biscoito 

da marca CD, a pessoa pagará R$54,75 e 

comprando 2 (dois) pacotes de biscoito da 

marca AB e 1 (um) pacote de biscoito da 

marca CD, a pessoa pagará R$17,00. Com 

base nisso, é correto afirmar que o valor a 

ser pago por 5 (cinco) pacotes de biscoito 

da marca CD é igual a:  

 

a) R$25,25 

b) R$26,25 

c) R$32,50 

d) R$33,75 

 

07. Um evento atlético composto por três 

modalidades possui um percurso total de 

78 hectômetros de distância. Um 

competidor, por sua vez, percorreu 2,5 

quilômetros de bicicleta e nadou 850 

metros. Sabendo que a modalidade 

faltante é a corrida, é correto afirmar que 

para finalizar a prova, o atleta ainda 

percorrerá, em quilômetros:  

 

a) 3,35 

b) 4,45 

c) 4,70 

d) 5,20 

 

08. Uma pessoa fez um empréstimo a taxa de 

juros compostos de 10% mensal. Ao final 

de quatro meses ela pagou uma única 

parcela no valor de R$1.171,28 liquidando 

assim a dívida gerada pelo empréstimo. 

Com base nisso é correto afirmar que a 

pessoa tomou por empréstimo um valor 

de: 

 

a) R$650,00 

b) R$720,00 

c) R$790,00 

d) R$800,00 

 

09. Sobre o município de Guatambu-SC é 

incorreta a alternativa: 

 

a) O número de eleitores (TSE/2017) supera 
o número de habitantes; 

b)  O PIB é de R$ 
248.099.000,00 (IBGE/2015); 

c) O nome do Vice Prefeito é Silvestre 
Favaro; 

d) O aniversário do município é comemorado 
no di a 11 de dezembro. 
 

10. A região o Oeste é muito conhecida pelas 
suas águas termais. Turisticamente é 
conhecida como a Rota das Termas. 
Indique qual município abaixo não integra 
a Rota das Termas. 

 
a) Águas de Chapecó; 
b)  Paial; 
c) Palmitos; 
d) Caibi; 

 
11. Com relação às condições ideais de 

visualização da radiografia, considere os 
itens a seguir: 

 
I - Para observação de imagens 

radiográficas convencionais o ideal é a 
utilização de negatoscópio, cuja tela de 
visualização deve ser lisa, de luz uniforme e 
não brilhante. 

II - A sala de observação deve ser escura 
e silenciosa, o que confere maior concentração 
na imagem. 

III - Quando o tamanho do negatoscópio é 
incompatível com o tamanho da radiografia, 
pode ser utilizada máscara de visualização ou 
preencher o restante do negatoscópio com 
papel opaco preto, por exemplo. 

 
É 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. 

 
12. O uso de cartelas é recomendado, já que 

radiografias:  
 
a) Montadas em cartelas são vistas e 

interpretadas mais fácil e rapidamente. 
b) São mais difíceis de armazenadas, porém, 

mais acessíveis para interpretação. 
c) Montadas em cartelas também aumentam 

as chances de erros para determinar os 
lados direito e esquerdo do paciente. 

d) Aumentam o manuseio e previnem danos. 
 

13.  Com relação aos analgésicos indicados 
em Odontologia, considere os itens a 
seguir: 

 
I - É um analgésico não opioide com 

propriedade antipirética, eficaz no alívio da dor 
leve à moderada. Seu mecanismo de ação 
baseia-se na ativação indireta de receptores 
CB1 do sistema canabioide, um complexo 
sistema de neurotransmissores relacionados a 
balanço energético, alterações emocionais, 
dor, hipertermia e hiperfagia. 

II – É um analgésico indicado no controle 
da dor de intensidade leve à moderada. Sua 
atividade analgésica, apesar de não ser 
completamente elucidada, é atribuída à  

depressão direta da atividade nociceptora; 
consegue diminuir o estado de hiperalgesia 
persistente por meio do bloqueio da entrada de 
cálcio e da diminuição dos níveis de AMP 
cíclico (AMPc) nas terminações nervosas. 

 
Baseado nos itens acima é correto afirmar 
que: 

 
a) I refere-se à Dipirona e II refere-se ao 

Paracetamol. 
b) I refere-se ao Paracetamol e II refere-se à 

Dipirona. 
c) I refere-se à Nimensulide e II refere-se ao 

Diclofenaco. 
d) I refere-se ao Diclofenaco e II refere-se à 

Nimensulide. 
 

14. A dipirona é um dos analgésicos mais 
prescritos no Brasil, porém, tem seu uso 
restrito nos EUA e em vários países da 
Europa, em razão da possibilidade de 
causar a discrasia sanguínea 
denominada: 

 
a) Agranulocitose. 
b) Leucocitose. 
c) Leucopenia. 
d) Trombocitopenia. 

 
15. Com relação ao protocolo do tratamento 

reabilitador protético com próteses 
parciais removíveis (PPR), considere os 
itens a seguir: 

 

X Inclusão, prensagem, 
polimerização, acabamento e 
polimento da base da PPR 
(laboratorial). 

Y Registro, com arco facial, da 
posição do arco superior em 
relação à base do crânio. 

W Delimitação da área chapeável 
que será recoberta pela base em 
questão. 

Z Instalação da PPR, 
recomendações de uso e de 
higiene. 

  
São etapas da Moldagem Funcional do 
protocolo, os itens apresentados em: 

 
a) X e Y, apenas. 
b) Y e W, apenas. 
c) W e Z, apenas. 
d) Z e X, apenas. 

 
16. Esta síndrome, também denominada de 

__________, caracteriza-se por alguns 
sinais clínicos e radiográficos que podem ser 
observados como: reabsorção óssea da pré-
maxila, hiperplasia papilar do palato, 
extrusão dos dentes anteriores inferiores, 
reabsorção óssea nos extremos livres 
mandibulares, aumento das tuberosidades. 
Identificar estas alterações é extremamente 
importante para o cirurgião-dentista 
determinar um planejamento protético 
eficiente e viabilizar uma reabilitação 
funcional do paciente. 

 
Completa corretamente a lacuna do texto a 
alternativa: 

 
a) Síndrome da ausência total. 
b) Síndrome dos edêntulos. 
c) Síndrome da combinação. 
d) Síndrome estética funcional. 

 
17. O sucesso do tratamento reabilitador seja 

com próteses removíveis ou com 
próteses implanto suportadas se 
fundamenta em um planejamento correto 
com: 

 
a) Anamnese, exame clínico e exames 

complementares. 



b) Planejamento protético, exame físico e 
entrevista apurada. 

c) Exame clínico, exames complementares e 
medidas preventivas. 

d) Exame físico, medidas preventivas e 
biossegurança. 

 
18. Má postura, ritmo excessivo de trabalho, 

monotonia, depressão e estresse, são 
itens de Biossegurança associados a 
riscos: 

 
a) Químicos. 
b) Ergonômicos. 
c) Físicos. 
d) Sépticos. 

 
19. Com relação à classificação dos riscos 

biológicos, agente com risco moderado, e 
fraco para comunidade, existindo 
tratamento preventivo como bactérias do 
tipo Staphylococcus aureus e fungos 
como a C. Albicans são classificados 
como: 

 
a) Classe 1. 
b) Classe 2. 
c) Classe 3. 
d) Classe 4. 

 
20. “São as faces dos dentes que não mantem 

contato com outros dentes da mesma 
arcada, estando voltadas, respectivamente, 
para o lábio e bochechas (vestíbulo bucal) e 
para a língua ou palato.” 

 
Com relação à nomenclatura das faces dos 
dentes, o texto traz a definição para: 

 
a) Faces livres. 
b) Faces proximais. 
c) Faces distais. 

d) Faces oclusais. 
 


