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 Estado de Santa Catarina 

Município de Iporã do Oeste 

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. Com relação à Anestesia terminal infiltrativa dos molares superiores, os nervos anestesiados são: 

A) Ramos do nervo alveolar superior posterior. 

B) Nervo nasopalatino. 

C) Ramos do nervo alveolar superior anterior. 

D) Plexo dental superior, oriundo dos nervos alveolares superiores, anteriores e posteriores. 

 

02. “Penetrar com a agulha curta na fossa pterigopalatina situada distalmente ao último molar a cerca 

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

Com relação às técnicas de anestesia infiltrativa, o texto traz a descrição para: 

A) Anestesia terminal infiltrativa do nervo alveolar superior posterior. 

B) Anestesia infiltrativa do nervo nasopalatino. 

C) Anestesia Terminal Infiltrativa dos Ramos Terminais do Nervo Alveolar Inferior. 

D) Anestesia de Bloqueio Regional. 

 

03. Considere os tumores odontogênicos a seguir: 

X Tumor odontogênico adenomatóide. 

Y Tumor de Pindborg. 

W Fibroma odontogênico. 

Z Cementoblastoma benigno. 

  

São tumores odontogênicos de origem mesenquimal os apresentados em: 

A) X e Y, apenas. 

B) Y e W, apenas. 

C) W e Z, apenas. 

D) Z e X, apenas. 

 

04. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) sobre o Ameloblastoma e assinale a alternativa que traz a 

sequência correta: 

(__) - O ameloblastoma é uma neoplasia benigna, mas localmente invasiva, consistindo de epitélio 

odontogênico proliferativo, em meio a  um estroma fibroso. Tem grande potencial indutivo sobre o 

estroma.  

(__) - Usualmente os ameloblastomas são diagnosticados na 4ª e 5ª décadas. Em 80% dos casos, o tumor 

está na mandíbula e 20% na  maxila.  
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(__) - Na mandíbula, 70% localizado na região molar e no ramo  ascendente, 20% na região pré-molar 

e 10% na região anterior. 

A) V – V – F. 

B) V – F – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 

 

05. Considere os itens a seguir sobre os Odontomas Complexos: 

I - É uma malformação na qual todos os tecidos dentais estão representados, num padrão mais ou menos 

desordenado, mas no qual os tecidos individuais são, principalmente, bem formados. A lesão ocorre mais 

comumente nas regiões de pré ou de molares.  

II - A fase de crescimento ativo é durante a formação da dentição, e, aqueles casos que causam expansão 

do osso, são usualmente diagnosticados durante as primeiras duas décadas.  

III - Radiograficamente, a lesão começa como uma área radiopaca bem definida, na qual há progressiva 

deposição de material radiolúcido, de natureza modular. 

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. 

 

06. Uma fratura dentária envolvendo esmalte e dentina, expondo a polpa, é classificada como: 

A) Fratura incompleta de esmalte. 

B) Fratura de esmalte. 

C) Fratura com perda de esmalte e dentina. 

D) Fratura complicada de coroa. 

 

07. Com relação às lesões dos tecidos periodontais, lesões das estruturas de sustentação do dente, 

sem mobilidade ou deslocamento anormais, porém com evidente reação à percussão são 

classificadas como: 

A) Subluxação. 

B) Luxação intrusiva. 

C) Concussão. 

D) Luxação extrusiva. 
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08. “Esta alternativa poderá ser aplicada nos casos onde houver perfeita adaptação entre o fragmento 

e o remanescente dental e não houver a necessidade de outros artifícios para aumentar a retenção e 

/ou melhorar a estética e a fratura for só em esmalte.” 

Com relação às técnicas do preparo do fragmento dentário e colagem após fratura, o texto traz a 

descrição do preparo denominado: 

A) Bisel palatino. 

B) Colagem do fragmento apenas com resina fluída. 

C) Bisel palatino e vestibular. 

D) Bisel interno. 

 

09. Em periodontia, o ___________________ verifica a presença de sangramento na margem gengival e com 

isso a presença ou não d gengivite. 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Índice gengival. 

B) Índice de placa. 

C) Índice de retenção. 

D) Nível gengival. 

 

10. A mobilidade é o resultado da perda de inserção óssea por doença periodontal ou trauma oclusal. 

Movimento de até 1 mm no sentido V-L classifica a mobilidade dental em: 

A) Grau I. 

B) Grau II. 

C) Grau III. 

D) Grau IV. 

 

11. As Curetas Gracey são indicadas para raspagem e alisamento radicular. Para raspagem das 

mesiais dos posteriores são indicadas na numeração: 

A) 5-6. 

B) 7-8. 

C) 11-12. 

D) 13-14. 

 

12. Considere os itens a seguir sobre as dores orofaciais: 
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I - A dor orofacial consiste em dor localizada abaixo da linha metaorbital, acima do pescoço e em 

posição anterior ao ouvido, sendo conceituada como uma condição dolorosa associada a tecidos duros 

e moles da cabeça, face, pescoço e todas as estruturas intra-orais. 

II - Entre as dores orofaciais, a dor de dente é a mais frequente. Ela pode ser caracterizada como a dor 

que emana dos dentes e de suas estruturas de suporte, sendo resultado da cárie dentária, doença 

periodontal ou traumatismo, caracterizando-se como aguda, recorrente ou crônica. A dor de dente tem 

uma substancial importância em Saúde Pública, pois dependendo de sua intensidade, pode causar 

impacto na vida diária dos indivíduos acometidos e na sociedade. 

III - Diversos fatores têm sido associados à dor de dente, dentre eles fatores sócio-econômicos, 

demográficos, fatores psicológicos, étnicos, culturais e padrões de acesso a serviços odontológicos e 

utilização deles. De acordo com a literatura, indivíduos com piores condições socioeconômicas 

apresentam piores condições de vida e, possivelmente, apresentam maior número de agravos à saúde 

bucal, dentre eles, a dor de dente. 

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. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 
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13. Sobre o texto, analise os itens abaixo: 

I. Aprender um idioma à distância é benéfico para alunos que não possuem conhecimento na língua 

estrangeira, pois além de ser um método prático, o aluno adquire facilmente fluência no idioma 

estudado. 

II. Um curso à distância oferece ao aluno iniciante no idioma a capacidade para elaborar obras de 

literatura ou trabalhos mais técnicos. 

III. O aprendizado de qualquer idioma via internet é, sim, benéfico. No entanto, é importante levar em 

consideração o nível de conhecimento e fluência do aluno. 

Estão corretos: 

A) Item I, apenas. 

B) Item III, apenas. 
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C) Item II e III, apenas. 

D) Todos os itens. 

 

14. Analisando a estrutura do texto, concluímos que o parágrafo iniciado na linha 30 é: 

A) Conclusivo, pois inicia com um conectivo conclusivo, fecha a ideia do autor, confirmando a 

tese defendida no texto. 

B) Introdutório, pois desperta a curiosidade do leitor sendo objetivo e claro, introduzindo a tese 

a ser defendida no texto. 

C) Evolutivo, pois é nele que temos o desenvolvimento do tema para entendimento do leitor, 

através de dissertações. 

D) Abstract, pois é a parte fundamental em qualquer texto, sendo indispensável seu uso ao fim 

da dissertação. 

 

15. Analise a oração a seguir: “Na escola, os alunos leram os livros.” 

Na oração, o termo sublinhado exerce função sintática de: 

A) Verbo transitivo direto. 

B) Verbo transitivo indireto. 

C) Verbo de ligação. 

D) Verbo intransitivo. 

 

16. Assinale a alternativa em que o acento grave, indicador de crase, foi empregado incorretamente: 

A) Vou à Porto Alegre todos os fins de semana visitar meu namorado. 

B) Dediquei àquela mulher todo o meu amor. 

C) Pedro e Mariz chegaram às dez horas. 

D) Estudos apontam que fumar é prejudicial à saúde. 

 

17. De acordo com as normas de concordância verbal, assinale a alternativa que apresenta 

concordância incorreta: 

A) Pesquisa aponta que 75% da população gostam de passear nos fins de semana.  

B) Qual de nós será escolhido para substituir o cargo de Felipe? 

C) São Paulo destaca-se pelas suas grandes indústrias. 

D) Nossa amiga é uma das que participam de concursos de beleza na cidade. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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18. A Ilha de Santa Catarina fica na cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. 

Existem atualmente três pontes que ligam a Ilha de Santa Catarina ao continente, assinale a 

alternativa que apresenta a denominação de uma delas: 

A) Ponte Hercílio Luz.  

B) Ponte Cidade Nova. 

C) Ponte Pênsil Antiga. 

D) Ponte Anita Garibaldi. 

 

19. “Alguns pinguins e um golfinho foram encontrados mortos nos últimos dias no litoral catarinense. 

De junho a setembro é normal que nosso litoral seja visitado por pinguins juvenis vindos das colônias de 

reprodução na Patagônia e que param em nossas praias em busca de alimentos, explica a veterinária 

Cristiane Kolesnikovas.” 

(fonte adaptada: g1.globo.com>acesso 27 de julho de 2017)  

A autoridade a ser acionada, caso se encontre um pinguim na praia, é: 

A) Polícia Civil. 

B) Polícia Militar Ambiental. 

C) Polícia Federal. 

D) Polícia Científica.  

  

20. Segundo o Art. nº 205 da Lei Orgânica de Iporã do Oeste – SC, é dever do Município garantir, 

exceto: 

A) Educação igualitária.  

B) Atendimento ao aluno, no ensino fundamental, por meio de programas suplementares de 

material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

C) Educação inclusiva que garanta as pré-condições de aprendizagem e acesso aos serviços 

educacionais, a reinserção no processo de ensino de crianças e jovens em risco social, o 

analfabetismo digital, a educação profissionalizante e a provisão de condições para que o 

processo educativo utilize meios de difusão, educação e comunicação 

D) Atendimento preferencialmente domiciliar para alunos deficientes físicos. 

 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/em-sc-51-das-criancas-que-tomaram-1-dose-da-vacina-da-gripe-nao-voltaram-para-reforco-diz-dive.ghtml

