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 Estado de Santa Catarina 

Município de Paraíso 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

 

Prova para provimento do cargo de: 

“ODONTÓLOGO (20 Horas)” 

 

 

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 (Gabarito):  

 

 

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. 



 

2 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
01. Considere os itens a seguir sobre os princípios do SUS: 

I - Significa que a rede de serviços de saúde deve ser atenta para as desigualdades existentes, com o 

objetivo de ajustar as suas ações às necessidades de cada parcela da população a ser coberta. 

II - Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

Baseado nos itens acima é correto afirmar que: 

A) I refere-se à Universalidade e II refere-se à Equidade. 

B) I refere-se à Integralidade e II refere-se à Universalidade. 

C) I refere-se à Equidade e II refere-se à Universalidade. 

D) I refere-se à Equidade e II refere-se à Integralidade. 

 

02. Com relação ao princípio organizacional do SUS Descentralização, responda verdadeiro (V) ou 

falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

(__) É a forma de organização que dá aos municípios o poder de administrar os serviços de saúde locais. 

(__) Redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de 

governo. 

(__) Possibilita que a população, através de seus representantes, defina, acompanhe a execução e 

fiscalize a política de saúde. 

A) V – F – F. 

B) V – V – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 

 

03. “Pressupõe que o serviço de saúde seja organizado de forma usuário-centrada, garantido por uma 

equipe multiprofissional, nos atos de receber, escutar, orientar, atender, encaminhar e acompanhar. 

Significa a base da humanização das relações e caracteriza o primeiro ato de cuidado junto aos 

usuários, contribuindo para o aumento da resolutividade.” 

Entre os princípios norteadores das ações de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, o texto traz a 

definição para: 

A) Acolhimento. 

B) Ética. 

C) Gestão participativa. 

D) Acesso. 
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04. Exposição à água de abastecimento contendo naturalmente baixos teores de flúor é uma das 

indicações do Ministério da Saúde (MS) para a aplicação tópica de flúor (ATF). O MS considera esses 

teores de flúor como baixos quando apresentam até: 

A) 0,54 ppm F. 

B) 0,64 ppm F. 

C) 0,74 ppm F. 

D) 0,84 ppm F. 

 

05. Considere os parâmetros para o acompanhamento da implementação da Política Nacional de 

Humanização (PNH): 

X Garantida a referência e contra-referência, resolução da urgência e emergência, 

provido o acesso à estrutura hospitalar e a transferência segura conforme a 

necessidade dos usuários. 

Y Definição de protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções 

desnecessárias e respeitando a individualidade do sujeito. 

W Elaboração de projetos de saúde individuais e coletivos para usuários e sua rede social, 

considerando as políticas intersetoriais e as necessidades de saúde. 

Z Formas de acolhimento e inclusão do usuário que promovam a otimização dos 

serviços, o fim das filas, a hierarquização de riscos e a efetivação do acesso aos demais 

níveis do sistema. 

 

São parâmetros de acompanhamento da implementação da PNH na Atenção Básica os apresentados 

nos itens: 

A) X e Y, apenas. 

B) Y e W, apenas. 

C) W e Z, apenas. 

D) Z e X, apenas. 

 

06. Considere os itens a seguir sobre os conceitos associados à Cariologia e assinale a alternativa 

correta: 

I - Apesar da tendência de declínio da cárie dentária, reportada na literatura, pode-se constatar 

aumento da incidência da doença com a idade e sua atividade não se limita a uma determinada faixa 

etária, podendo atingir crianças e adultos, dependendo das condições em que cada indivíduo se 

encontra em um dado momento.  
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II - O primeiro sinal clínico da cárie dentária caracteriza-se pela presença de manchas escurecidas na 

superfície do esmalte dentário, que podem ser observadas principalmente em pacientes jovens e 

portadores de aparelhos ortodônticos fixos (devido à dificuldade de higienização dos dentes) e em 

crianças, especialmente entre aquelas que utilizam a mamadeira durante a noite. 

III - É aceito e estabelecido universalmente que a cárie dentária é uma doença multifatorial, infecciosa, 

transmissível e dieta dependente que produz desmineralização das estruturas dentárias. 

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. A porcelana feldspdtica é conhecida como porcelana _____________________________. E a preferida 

pelos técnicos de prótese dentária, pois pode ser fabricada utilizando-se os fornos convencionais 

para porcelana. 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Metálica. 

B) Complexa. 

C) Tradicional. 

D) Estética. 

 

08. Com relação às vantagens da aplicação da Porcelana Feldspdtica Reforçada por Leucita, é 

INCORRETO afirmar: 

A) Boa translucidez. 

B) Moderada resistência à flexão. 

C) Capacidade de ser utilizado sem equipamento especial de laboratório, reduzindo o custo. 

D) Alta precisão marginal. 

 

09. O sistema CERANA é baseado em cones de cerâmica pré-fabricados. Estes cones são feitos de 

porcelana feldspdtica reforçada por leucita, similar ao IPS Empress. E um material translúcido 

semelhante ao esmalte, com alta resistência ao desgaste e de alto polimento. Este material é indicado 

principalmente para cavidades: 

A) Classe I e classe II tipo túnel. 

B) Classe III e classe IV tipo túnel. 

C) Classe I e classe II tipo rasa. 
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D) Classe III e classe IV tipo rasa. 

 

10. É importante que a organização das radiografias odontológicas seja feita em grupos. Este 

processo facilita sua interpretação e identificação. As radiografias inferiores: 

A) O longo eixo do filme é orientado verticalmente. 

B) O longo eixo do filme é orientado horizontalmente. 

C) São montadas com as raízes dos dentes apontando para cima. 

D) São montadas com as raízes dos dentes apontando para baixo. 

 

11. A _____________________________ representa perda parcial do epitélio sem exposição do tecido 

conjuntivo subjacente. Surgem em decorrência de variados processos patológicos, 

predominantemente de origem sistêmica, que produzem atrofia da mucosa bucal, que se torna fina, 

plana e de aparência frágil. 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Placa. 

B) Mancha. 

C) Erosão. 

D) Mácula. 

 

12. Cistos não odontogênicos são cistos de desenvolvimento oriundos da linha de fusão dos ossos ou 

processos embrionários dos maxilares. Assinale a alternativa que traz um exemplo dessa condição. 

A) Cisto do ducto nasopalatino. 

B) Cisto periapical. 

C) Cisto residual. 

D) Cisto paradental. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 
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13. “...como haviam destacado os estudiosos décadas atrás.” (linhas 6 e 7). No trecho retirado do Texto, 

o verbo “haviam” encontra-se no plural, pois: 

A) Concorda com o sujeito simples. 

B) Não apresenta um sujeito determinado. 

C) Concorda com o sujeito composto. 

D) Está escrito de forma incorreta. 

 

14. “A brincadeira também mostra que no mundo há regras (...)” (linhas 13 e 14). Assinale a alternativa 

em que o termo retirado do Texto exerce a mesma função sintática que a partícula “que” sublinhada 

no trecho acima: 

A) “Toda criança” (linha 1). 

B) “Desenvolvimento infantil” (linha 3). 

C) “Só” (linha 3). 

D) A partícula “que” em questão não exerce função sintática. 

 

15. Sobre as orações (1) “e forma o pensamento mágico” (linha 10) e (2) “Para uma criança, qualquer 

objeto vira brinquedo.” (linhas 12 e 13) do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) As orações (1) e (2) apresentam verbos na voz passiva e ambas restringem o sentido da oração 

principal respectiva. 

B) Tanto a oração (1) quanto a oração (2) são introduzidas por conjunções. 
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C) A oração (1) desempenha função aditiva em relação à oração principal, enquanto que a oração 

(2) é assindética. 

D) As partículas “para” e “vira” presentes na oração (2) exercem a mesma função morfológica. 

 

16. De acordo com as regras de pontuação, a vírgula presente imediatamente após “aprendizagem” 

(linha 5) no Texto é de uso: 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor meramente explicativo. 

B) Obrigatório, para isolar um adjunto adnominal deslocado. 

C) Obrigatório, para isolar elementos de mesma função sintática. 

D) Facultativo, para isolar um aposto.  

 

17. A segunda oração do período abaixo relaciona-se à oração principal. Apesar de não possuir 

conectivo explícito, ela mantém com a primeira oração determinado valor semântico, caracterizado 

como:  

“Não é só entretenimento; ela tem alto valor de aprendizagem, desenvolvimento do cérebro, social e 

cultural (...)” (linhas 3 a 6) 

A) Tempo. 

B) Explicação. 

C) Consecução. 

D) Fim. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas a respeito de quais as 

obras de arte são de Michelangelo: 

(__) A Última Ceia. 

(__) O Juízo Final. 

(__) Afrescos no teto da Capela Sistina. 

A) F-V-V. 

B) V-F-F. 

C) V-F-V. 

D) F-F-F. 

 

19. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de mercado comum: 
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A) Circulação restrita de capitais, serviços e pessoas dos países que compõem um bloco 

econômico. 

B) Bloco de países que adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. 

C) Aumento progressivo das tarifas alfandegárias entre os países que fazem parte do bloco 

econômico. 

D) Livre circulação de capitais, serviços e pessoas dos países que compõem um bloco econômico. 

 

20. Analise: 

Com média da população passando de 100 anos, países desenvolvidos vivem 'bomba-relógio da 

aposentadoria', diz Fórum Econômico Mundial. 

Segundo organização, deficit previdenciário de seis países somará US$ 225 trilhões em 2050 se não 

forem aplicadas mudanças como aumento da idade de aposentadoria para 70 anos. 

(fonte: g1.globo.com >acesso em 01 de junho de 2017) 

A notícia acima evidencia um problema econômico presente em vários países. Sobre o tema assinale 

a alternativa correta: 

A) Equilibrar as contas da Previdência é um desafio que está no centro do debate das reformas 

brasileiras, porém, trata-se de uma tarefa bem mais fácil para as nações desenvolvidas. 

B) Os gastos previdenciários preocupam à medida que a expectativa de vida aumenta. 

C) A recomendação do Fórum Econômico Mundial é criar políticas para restringir o acesso aos 

planos de aposentadoria, especialmente ao trabalhador informal e autônomo. 

D) O Japão e a China são países que tem a demografia como o principal gerador do déficit 

previdenciário, na China, por causa da política do filho único, e no Japão, por conta da 

tendência de envelhecimento da sua população. Por estes motivos nos casos desses países a 

principal solução é incentivar que os casais tenham mais que um filho. 

 


