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Município de Palma Sola 

Estado de Santa Catarina 

 Processo Seletivo nº 001/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Odontólogo 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE 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: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de 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.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. São princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde – SUS, exceto: 

A) Universalização. 

B) Equidade. 

C) Integralidade. 

D) Regionalização. 

 

02. De acordo com o artigo 6º da lei nº 8.080/90, algumas atividades estão incluídas no campo de 

atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), analise: 

 I - A vigilância nutricional e a orientação alimentar; 

 II - A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

 III - A formulação e execução da política de sangue e seus derivados; 

 IV - A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  

 

03. De acordo com o capítulo III da lei nº 8.080/90 que trata da organização, da direção e da gestão do 

Sistema Único de Saúde (SUS), julgue as alternativas em verdadeiro (V) ou falso (F): 

(__) - A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única sendo exercida em cada esfera de governo por 

órgãos específicos. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal é realizada pelo Ministério da Saúde; 

(__) - No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a 

integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde; 

(__) - A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única sendo exercida em cada esfera de governo por 

órgãos específicos. No âmbito dos municípios é realizada pela Secretaria de Saúde ou órgãos equivalentes; 

(__) - Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de 

saúde que lhes correspondam. 

A) V-V-F-V. 

B) F-V-V-V. 

C) F-F-V-V. 

D) F-V-F-F. 



3 
 

 

04. “É a neoplasia de glândula salivar mais comum, representa cerca de 50% a 77% das neoplasias da 

parótida. Se apresenta clinicamente como um aumento de volume firme, indolor e de crescimento lento. 

São derivados de uma mistura de elementos ductais e mioepiteliais. Uma marcada diversidade 

microscópica pode existir de uma neoplasia para outra, bem como em diferentes áreas do mesmo tumor. 

Pode ocorrer em qualquer faixa etária, porém é mais comum em adultos jovens e adultos de meia-idade 

de 30 a 60 anos.” O texto faz referência à: 

A) Adenoma Pleomórfico. 

B) Tumor de Warthin. 

C) Adenoma de células basais. 

D) Carcinoma mucoepidermoide. 

 

05. Em relação ao queratocisto (tumor odontogênico queratocisto), assinale a alternativa correta: 

A) Possuem baixo potencial de crescimento. 

B) Baixo índice de recidiva. 

C) Possível associação com a síndrome do carcinoma nevoide basocelular (Síndrome de Gorlin). 

D) Possui um mecanismo de crescimento e de comportamento biológico semelhantes aos cistos 

mais comuns como o cisto dentígero e cisto radicular. 

 

06. A candidíase da mucosa oral pode exibir uma série de padrões clínicos distintos. Muitos pacientes 

exibem um padrão único, embora alguns indivíduos exibam mais de uma forma clínica de candidíase 

oral. A respeito da candidíase pseudomembranosa, assinale a alternativa incorreta: 

A) É caracterizada pela presença de placas brancas aderentes que se parecem com queijo cottage 

ou leite coalhada na cavidade oral. Essas placas são compostas de massas emaranhadas de hifas, 

leveduras, células epiteliais descamadas e detritos. 

B) Pode ser desencadeada pela exposição do paciente a antibióticos de amplo espectro ou pelo 

comprometimento do sistema imune do paciente. 

C) Os sintomas estão sempre presentes e são intensos, consistindo de uma sensação de queimação 

da mucosa oral ou um gosto desagradável na boca. 

D) As disfunções imunes observadas nos pacientes infectados pelos vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) estão frequentemente associados à candidíase pseudomembranosa. Os bebês 

também podem ser afetados devido ao seu sistema imune pouco desenvolvido. 
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07. A anemia ferropriva é a causa mais comum de anemia em todo o mundo. Esse tipo de anemia se 

desenvolve quando a quantidade de ferro disponível para o organismo não acompanha a necessidade 

de ferro para a produção de hemácias. Dentre as possíveis manifestações bucais, é possível encontrar: 

 I - Queilite angular; 

 II - Glossite atrófica; 

 III - Atrofia difusa ou irregular as papilas do dorso da língua, frequentemente acompanhada por 

sensibilidade ou por uma sensação de queimação; 

 IV - Disfagia. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  

 

08. O epitélio no ápice de um dente não vital presumivelmente pode ser estimulado pela inflamação, 

formando um verdadeiro cisto revestido por epitélio ou cisto periapical. Se acordo com as 

características clínicas e radiográficas do cisto periapical assinale a alternativa incorreta: 

A) Os cistos podem se desenvolver até mesmo em pequenas radiolucências periapicais e o tamanho 

radiográfico não pode ser utilizado para o diagnóstico definitivo. 

B) Dentre as características radiográficas observa-se uma radiolucidez arredondada próximo à 

região apical do dente adjacente com preservação da lâmina dura. A reabsorção radicular é 

incomum.  

C) Embora, na maioria das vezes, os cistos periapicais alcancem um tamanho maior que o dos 

granulomas periapicais, nem o tamanho nem a forma da lesão podem ser considerados um 

critério de diagnóstico definitivo. 

D) O dente no qual o cisto se originou não responde ao teste pulpar térmico e elétrico. 

 

09. O diagnóstico visual e tátil da doença da cárie são os métodos mais antigos e mais utilizados. A partir 

de seus conhecimentos sobre o assunto, relacione as colunas seguintes e assinale a alternativa que 

corresponde à correta relação, apresentando a sequência numérica de cima para baixo:  

( 1 ) Lesão de cárie ativa (Mancha branca). 

( 2 ) Lesão de cárie inativa (Mancha branca). 

( 3 ) Lesão de cárie ativa com cavitação. 

( 4 ) Lesão de cárie inativa com cavitação. 

(__) Coloração clara, fundo amolecido e apresentando mancha branca opaca e rugosa nos bordos. 
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(__) Pode apresentar-se pigmentada ou com coloração clara, esmalte brilhante, liso e polido. 

(__) Apresenta-se opaca e rugosa.  

(__) Coloração escura, fundo endurecido à sondagem, margens definidas e sem halo de mancha branca 

opaca e rugosa nas suas extremidades. 

A) 3-2-1-4. 

B) 4-2-1-3. 

C) 3-1-2-4. 

D) 4-1-2-3. 

 

10. São características dos cimentos de hidróxido de cálcio, exceto: 

A) Atividade antimicrobiana. 

B) Efeito mineralizador. 

C) Radiopacidade. 

D) Alta elasticidade e resistência a compressão e tração. 

  

11. Os trajetos das infecções odontogênicas, estendem-se dos dentes através do osso e para o interior 

dos tecidos moles circunjacentes. Como regra geral, a infecção perfura a tábua óssea mais fina e causa 

infecção no tecido adjacente. As infecções oriundas dos dentes superiores tendem a disseminar-se para 

algumas regiões, exceto: 

A) Infraorbitário. 

B) Bucal. 

C) Espaço do corpo da mandíbula. 

D) Infratemporal. 

 

12. Dentistas que realizam procedimentos cirúrgicos orais são expostos a sangue e saliva; dessa forma, 

a equipe de cirurgia oral deve usar barreiras para proteger contra quaisquer contaminantes feridas 

abertas localizadas nas mãos e qualquer superfície mucosa exposta. Em relação ao vírus da hepatite B, 

assinale a alternativa incorreta: 

A) A única forma de inativação do vírus da hepatite B é a esterilização por meio de calor. 

B) O vírus da hepatite B apresenta o risco mais importante de transmissão para dentistas não 

vacinados, sua equipe e seus pacientes. 

C) O vírus da hepatite B geralmente é transmitido via sanguínea; contudo, há a probabilidade de 

infecção a partir do contato com a saliva de pacientes infectados, que poderão adentrar um 

indivíduo através de qualquer superfície mucosa úmida ou através de uma ferida epitelial (em 

pele ou mucosa). 
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D) Pequenas quantidades de vírus têm sido reconhecidas como sendo capazes de transmitir a 

doença. Ao contrário da maioria dos vírus, o da hepatite é excepcionalmente resistente à 

desidratação e a desinfetantes químicos, incluindo álcoois e fenóis.  

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÕES: As questões de n° 13 a n° 17 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

 

TEXTO 

 

 

13. “...estudaram 843 galáxias de todos os tipos (...)” (linha 15). Caso a pessoa utilizada para tratamento 

na frase retirada do texto fosse alterada para a segunda pessoa do singular, mantendo-se o tempo e o 

modo verbal, sua reescrita correta seria: 

A) “...estudaste 843 galáxias de todos os tipos (...)”. 

B) “...estudavas 843 galáxias de todos os tipos (...)”. 
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C) “...estudas 843 galáxias de todos os tipos (...)”. 

D) “...estudarias 843 galáxias de todos os tipos (...)”. 

 

14. Acerca da ortografia, coesão textual e pontuação, assinale a alternativa incorreta. 

A) O verbo “ficam” (linha 3) está corretamente empregado, pois faz referência à palavra “Elas” 

(linha 3), no plural. 

B) As aspas utilizadas nas linhas 1 e 2, estão corretamente empregadas, pois utiliza-se aspas, neste 

caso, para salientar palavras de outras línguas – estrangeirismos – usadas dentro de um período. 

C) O travessão utilizado na linha 19 está corretamente empregado, pois se utiliza travessão, neste 

caso, para destacar, enfaticamente, a parte final de um enunciado. 

D) As vírgulas utilizadas para isolar o termo “mas” (linha 9), está corretamente empregada, pois 

isola o vocativo. 

 

15. Acerca da partícula “que” presente no período abaixo retirado do texto, é correto afirmar que: 

“Pesquisa publicada nesta segunda-feira na "Nature Astronomy" mostra que as galáxias crescem mais...” 

(linhas 1 e 2). 

A) Retoma uma preposição e exerce a função de sujeito simples da oração a que pertence. 

B) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação entre duas orações. 

C) Classifica-se como conjunção integrante, não possuindo, portanto, função sintática própria. 

D) Poderia ser corretamente substituída por “as quais”, sem quaisquer outras alterações no 

período. 

 

16. Assinale a alternativa em que a palavra retirada do texto é acentuada pela seguinte razão: Assinalam-

se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguidas, ou não, de “s”. 

A) “galáxias” (linha 2). 

B) “também” (linha 3). 

C) “direções” (linha 10). 

D) “conclusões” (linha 14). 

 

17. Assinale a alternativa que justifica corretamente a regra pelo qual a palavra “astrônomos” (linha 14) 

é acentuada: 

A) Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. 

B) A palavra “astrônomos” perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico. 

C) Os vocábulos paroxítonos finalizados em “i” ou “o”, seguidos, ou não, de “s”, marcam-se com 

acento circunflexo quando na sílaba tônica figuram “a”, “e”, “o” abertos, “i” ou “u”. 
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D) Põe-se o acento circunflexo no “e” e no “o” tônicos que não formam ditongo com a vogal anterior. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Nos séculos XVII e XVIII, a expansão territorial do Brasil foi impulsionada pelas bandeiras. Os 

bandeirantes entraram para o interior do Brasil, explorando e conquistando territórios. Neste contexto, 

várias vilas foram fundadas, favorecendo a ocupação destas regiões. Em relação à ocupação territorial 

no sul do Brasil: 

A) A principal atividade era a produção de açúcar, e a grande parte dos engenhos estava instalada 

na Capitania de Santa Catarina, o que contribuiu para a ocupação. 

B) A criação de gado para o abastecimento de carne para regiões auríferas fez com que várias vilas 

e cidades se desenvolvessem na região interior do sul do Brasil. 

C) Os bandeirantes se concentraram em cidades fundadas na região litorânea do Brasil, e não 

desenvolveram atividades econômicas que contribuíssem para a ocupação do Sul do Brasil. 

D) A principal atividade era a extração de minérios, e grande parte das jazidas estavam instaladas 

na Capitania de Santa Catarina, o que contribuiu para a ocupação. 

 

19. As metas do milênio foram estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2000, com 

o apoio de 191 nações, e ficaram conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). No 

total são 8 (oito) metas, dentre elas: 

A) Acabar com a corrupção e melhorar a saúde das gestantes. 

B) Direito ao ensino superior e qualidade de vida. 

C) Igualdade entre sexos e direito universal ao voto. 

D) Acabar com a fome e a miséria e reduzir a mortalidade infantil. 

 

20. “O governador Raimundo Colombo (PSD) entregou na tarde desta quinta-feira ao presidente da 

Assembleia Legislativa, Aldo Schneider (MDB), a carta em que renuncia ao mandato após sete anos à frente 

do Executivo catarinense.” 

(Adaptado Correio Catarinense, 05/04/2018) 

O motivo da renúncia de Raimundo Colombo foi: 

A) Sua pretensão à candidatura ao cargo de Senador. 

B) Sua pretensão à candidatura ao cargo de Deputado Federal. 

C) Sua pretensão à candidatura ao cargo de Presidente. 

D) Sua pretensão à candidatura ao cargo de Deputado Estadual. 


