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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

DO CARTÃO-RESPOSTA

MARQUE ASSIM:

NUNCA MARQUE ASSIM:

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Concurso Público  –  Nº 001 / 2016  
 

 
 

Cargo: CIRURGIÃO DENTISTA 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

 Nesta prova você encontrará: 
10 (dez) questões de Língua Portuguesa,  
10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação e 
20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

 Você está recebendo um Caderno com um total de 40 questões do tipo múltipla esco-
lha, uma Folha Intermediária de Respostas e um Cartão-Resposta. 

 

 Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais 
adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa corre-
ta. 

 

 Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. 
Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado. 

 

 Depois de preencher a Folha Intermediária de Res-
postas, transcreva as alternativas escolhidas para o 
Cartão-Resposta, preenchendo, forte e completa-
mente, a bolha com caneta esferográfica azul-escura 
ou preta. Não faça outro tipo de marca na bolha nem 
utilize outro tipo de caneta. 

 

 No Caderno de Questões, você poderá fazer as anotações de que necessitar. 
 

 O Cartão-Resposta e o Caderno de Questões serão devolvidos ao fiscal. 
 

 Assine e date, no verso, o Cartão-Resposta. 
 

 Você não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 (uma) hora.  
 

 Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.  
 

 Duração da Prova: 3 (três) horas.  
 
 
 

 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 
 

   

Nome Legível do Candidato  Assinatura do Candidato  
 

 
Blumenau, 22 de maio de 2016.  
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 

 
Leia o texto com atenção para responder às questões de 1 a 10. 
Os parágrafos foram numerados de 1 a 18. 
 

A GUERRA DOS MAUS E DOS BONS 
 
1 Por que será que o mal vence (ou parece vencer) o bem? 
2 Se o bem é tão bom, por que o mal, que é mau, vive acuando o bem? 
3 Se o bem causa prazer e o mal causa dor, ansiedade, pânico, horror e morte, por que os seres humanos 

não derrotam o mal com o bem? 
4 Lembro-me de ter lido, há muito, um texto de Bertrand Russel sobre o mal que os bons fazem. Era algo in-

trigante e me assustei quando li isso a primeira vez. Então, alguém com as melhores intenções pode desencadear 
dramas e tragédias? O inferno está mesmo cheio de boas intenções? 

5 Quando foi que o bem ganhou uma guerra? 
6 Essa já é uma pergunta insidiosa, pois quem se mete numa guerra para lutar tem que sangrar e matar, e 

isso é o mal em sua forma mais dura. Foi assim nas Cruzadas, foi assim na Inquisição, foi assim nas guerras de 
independência, foi assim nos conflitos contra o nazismo e outros totalitarismos. O guerrilheiro vem com aquele 
papo de Guevara, de que tem que matar sem perder a ternura; tem gente que acha isso bonito, desde que seja 
ele a exercer a “ternura” sobre outros. 

7 Sim, tem o caso de Gandhi, que moveu guerra pacífica contra o violento e opressor império britânico e 
ganhou. Isso nos dá algum alento. Mas por que será que o mal vence (ou parece vencer), como atestam diaria-
mente os jornais? 

8 Cabisbaixo, sussurro para mim mesmo: essa é uma luta desigual. 
9 É aí a raiz do problema. A luta entre bem e mal é uma luta desigual, repito. O bem não pode, não deve 

usar as armas do mal e está eticamente impedido de fazê-lo. Se o bem usar as armas do mal, transforma-se em 
mal. Sim, há o caso da “legítima defesa”, a hora em que o instinto de vida se sobrepõe ao instinto de morte. Isso 
tanto no plano pessoal quanto nas guerras de resistência. Mas aí, o mal e o bem de novo se misturaram. 

10 E como se misturam! Então, não há uma porção de registros históricos da luta entre o bem e o bem? Um 
bem que se julga mais bem que o outro bem e que se julga tão mais bem que o outro bem que, para ele, o outro 
bem é o mal. 

11 Salomão asseverou e Freud confirmou. “O homem é mau desde a sua meninice”. Que fazer? Ambos 
eram sábios. E nós? 

12 Há males que vêm para o bem? Há. Dizem. Então, nesse caso, o mal é um bem, logo o mal não é tão 
mau assim. 

13 Posso combater o mal só com as armas do bem? 
14 Se subirmos os morros e conversarmos franciscanamente com o tráfico, como vai ser? Talvez facilite se 

eu subir o morro levando saúde, escolas, moradia e outras formas de bem. Acredito até que a maioria da popula-
ção agradeça, feliz, e volte a acreditar no bem. Mas haverá sempre alguém, um núcleo que faz do mal o seu modo 
de vida. Talvez não somente porque tais pessoas sejam de natureza perversa, mas porque o mal produz resulta-
dos mais rápidos. Na corrida entre o bem e o mal, o bem é a tartaruga e o mal é Aquiles. Mas, quem sabe, haja 
alguma esperança, já que na Grécia um filósofo andou dizendo que Aquiles não alcançará jamais a tartaruga... 

15 É uma aposta ou um simples paradoxo de Zenão?* 
16 O que é o mal para mim é o mal para você? Bem ou mal, somos todos bons e maus. 
17 Bem, não sei se fiz bem em começar este texto. E como não há mal que sempre dure, fico por aqui. 
18 Ainda bem. 

(SANT’ANNA, Affonso Romano de.  Estado de Minas ─ Cultura ─ 22/7/2007. Adaptado.) 

* Zenão (séc. V a.C.): Filósofo grego, criador da dialética. Inventou uma parábola em que, numa corrida, caso a 
tartaruga saísse na frente, Aquiles jamais a alcançaria, pelo simples fato de que não existe movimento e nem 
tempo ─ o que traz em si a eterna contradição. 
 
 
1- Entre as alternativas abaixo, assinale o período em que a conjunção “se” introduz ideia de causa à oração 

subordinada que funciona como ponto de partida de um raciocínio: 
(A)  “Bem, não sei se fiz bem em começar este texto.” (penúltimo parágrafo) 
(B) “Talvez facilite se eu subir o morro levando saúde, escolas, moradia e outras formas de bem.” (14º pará-

grafo) 
(C) “Se o bem usar as armas do mal, transforma-se em mal.” (9º parágrafo) 
(D) “Se o bem causa prazer e o mal causa dor, ansiedade, pânico, horror e morte, por que os seres humanos 

não derrotam o mal com o bem?” (3º parágrafo) 
(E) “Mas aí, o mal e o bem de novo se misturaram.” (9º parágrafo) 
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2- Diante de cada afirmativa, escreva V, para a que for verdadeira, e F, para a falsa: 
 

( ) O período “Acredito até que a maioria da população agradeça, feliz, e volte a acreditar no bem.” (14º 
parágrafo) é composto por subordinação. 

( ) Na última linha do 6º parágrafo, as aspas são usadas para pôr em evidência a palavra “ternura”,  em-
pregada em sentido figurado. 

( ) A voz passiva é utilizada em: “O bem não pode, não deve usar as armas do mal [...]”. (9º parágrafo) 
( ) A concordância verbal está correta em ambos os casos: Havia pessoas de natureza perversa em nos-

so meio./ Haviam pessoas de natureza perversa em nosso meio. 
( ) Acentuam-se graficamente os vocábulos paroxítonos terminados em ditongo crescente, seguido ou não 

de “s”. Exemplos: tragédias, independência, império, sábios, núcleo, Grécia. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) F – V – F – F – V. 
(B) V – V – F – F – V. 
(C) F – F – V – F – F. 
(D) V – F – V – F – V. 
(E) F – V – V – F – F. 

 
3- Tendo como base o texto “A Guerra dos Maus e dos Bons”, analise as afirmativas abaixo e identifique as cor-

retas: 
 

I- No final do período “O bem não pode, não deve usar as armas do mal e está eticamente impedido de fazê-
lo.” (9º parágrafo), também é correto usar a próclise: “impedido de o fazer”. 

II- Em “Um bem que se julga mais bem que o outro bem [...]” (10º parágrafo), “se” é um pronome reflexivo. 
III- No texto, o autor utilizou um poderoso recurso de estilo e de semântica: procurou aproximar palavras ou 

expressões de sentido contrário as quais ajudam a dar forma ao que ele quer dizer.  
IV- Ambos os acentos graves (indicativos de crase) estão corretos em: A capacidade de praticar maldades é 

tão grande quanto à de se meter nelas, mas são raras às vezes que o mal satisfaz. 
V- No período “Sim, tem o caso de Gandhi, que moveu guerra pacífica contra o violento e opressor império 

britânico e ganhou.” (7º parágrafo), há 3 substantivos e 4 adjetivos. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

 
4- As alternativas a seguir apresentam sinônimos de alguns vocábulos do texto. Sabendo que o sentido de uma 

palavra depende, em parte, de seu contexto, sinônimo adequado (ou correto) é aquele que pode substituir o 
termo original (no texto) com o menor desvio semântico possível. Ao contrário do termo inadequado (ou incor-
reto).  
Escreva “V” para a(s) alternativa(s) totalmente verdadeira(s), e “F” para a(s) alternativa(s) que contém(êm) er-
ro:  

 
( ) Para “acuando” (2º parágrafo) e “intrigante” (4º parágrafo), são sinônimos, respectivamente, “intimidan-

do” e “interessante”. 
( ) Para “desencadear” (4º parágrafo) e “insidiosa” (6º parágrafo), são sinônimos, respectivamente, “pro-

vocar” e “enganosa”. 
( ) Para “cabisbaixo” (8º parágrafo) e “instinto” (9º parágrafo), são sinônimos, respectivamente, “indignado” 

e “capacidade vital”. 
( ) Para “asseverou” e “meninice” (ambos do 6º parágrafo), são sinônimos, respectivamente, “afirmou” e 

“bobice”. 
( ) Para “franciscanamente” (14º parágrafo)  e “paradoxo” (15º parágrafo), são sinônimos, respectivamen-

te, “humildemente” e “contradição”. 
 
A alternativa que apresenta a sequência correta é: 
(A) F – V – F – V – F. 
(B) V – V – F – F – V. 
(C) F – V – V – F – V. 
(D) V – F – F – F – V. 
(E) V – V – V – F – F. 
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5- De acordo com o texto “A Guerra dos Maus e dos Bons”, analise as afirmativas abaixo e identifique as corre-
tas: 

 

I- Usa-se o ponto de interrogação no fim de uma palavra, frase ou oração, para indicar perguntas diretas e 
indiretas. 

II- A construção do texto se baseia tão somente em frases e orações interrogativas diretas que fazem refletir. 
O autor lança questionamentos para o leitor, para si mesmo, para todos nós. 

III- Propositadamente, algumas perguntas ficam pendentes, outras o autor responde (ou tenta responder). Ele 
cria uma atmosfera de dúvida e tensão, prevendo a discussão de um tema universal: a luta entre o bem e 
o mal.  

IV- O autor cria um canal aberto com o leitor, que é estimulado a interagir, a expressar indignação e surpresa, 
é levado a questionar-se e a tomar posição. 

V- Na interrogação “Então, não há uma porção de registros históricos da luta entre o bem e o bem?”, o que é 
enunciado de forma negativa admite uma resposta afirmativa. 

 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas III e V estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 

 
6- Levando em conta a regência do verbo “lembrar” em “Lembro-me de ter lido, há muito, um texto de Bertrand 

Russel [...]” (início do 4º parágrafo), outra construção com o verbo “lembrar” está correta na seguinte alternati-
va: 
(A) Lembro ter lido, há muito, um texto de Bertrand Russel. 
(B) Lembro de ter lido, há muito, um texto de Bertrand Russel. 
(C) Lembro-me ter lido, há muito, um texto de Bertrand Russel. 
(D) Eu lembro de ter lido, há muito, um texto de Bertrand Russel. 
(E) Eu me lembro ter lido, há muito, um texto de Bertrand Russel. 

 
7- Tendo em vista o raciocínio desenvolvido no texto, a pergunta “Quando foi que o bem ganhou uma guerra?” 

(5º parágrafo) é considerada capciosa ou insidiosa porque teria a seguinte resposta (assinale a alternativa cor-
reta): 
(A) Jamais ganhou: porque os seres humanos não derrotam o mal com o bem. 
(B) Sempre ganha: desde que não se perca a ternura, vale matar em nome de um ideal. 
(C) Nunca: se numa guerra a gente “tem que sangrar e matar”, quem ganhar terá deixado de ser bom. 
(D) Depende: se o que vale é a intenção, o bem terá vencido usando “as armas do mal”, justificando, assim, “o 

mal que os bons fazem”. 
(E) Quase nunca: observa-se que o mal sempre vence, conforme “atestam diariamente os jornais”. 

 
8- Releia este trecho do 14º parágrafo de “A Guerra dos Maus e dos Bons”: 

“Mas haverá sempre alguém, um núcleo que faz do mal o seu modo de vida. Talvez não somente porque tais 
pessoas sejam de natureza perversa, mas porque o mal produz resultados mais rápidos. Na corrida entre o 
bem e o mal, o bem é a tartaruga e o mal é Aquiles. Mas, quem sabe, haja alguma esperança, já que na Gré-
cia um filósofo andou dizendo que Aquiles não alcançará jamais a tartaruga...” 
A interpretação correta para o trecho acima é: 
(A) Sempre há esperança, porque o bem deverá lançar mão de Aquiles para vencer o mal, assim disse o filó-

sofo. 
(B) Apesar de o mal produzir resultados mais rápidos, o bem levará vantagem sobre o mal, e este nunca al-

cançará aquele ─ pelo menos em tese. 
(C) A população tem consciência de que sempre alguém faz do mal o seu modo de vida. Pode ser que haja 

(ou não) esperança na vitória do bem. 
(D) As pessoas têm natureza perversa, o mal produz resultados mais rápidos e é mais forte. Mas não há mal 

que sempre dure... 
(E) Não se pode prever o resultado da disputa entre o bem e o mal. Mesmo que a população tenha esperança 

de que o bem prevaleça, haverá sempre um núcleo do mal por perto. 
 
9- Em relação ao propósito do texto, o autor (assinale a alternativa correta): 

(A) Utiliza jogos de palavras e ideias contrastantes que mais delimitam do que esclarecem os conceitos de 
bem e mal. 

(B) Enfatiza a sua esperança no bem, enquanto busca alternativas para vencer o mal na sociedade. 
(C) Lança muitas interrogações, pois está tomado por dilemas e não tem respostas nem saída. 
(D) Faz um contínuo questionamento de atitudes e comportamentos, analisando os fatos e as escolhas, classi-

ficando-as em dois extremos: bem e mal. 
(E) Busca relativizar os conceitos de bem e mal, negando-lhes o caráter absoluto ou independente. 
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10- Entre as alternativas abaixo, escolha o par de orações em que o verbo “ter” é impessoal e em que o verbo “ter” 
forma locução verbal com sentido de obrigatoriedade respectivamente: 
(A) “[...] tem gente que acha isso bonito [...]”/ “[...] quem se mete numa guerra para lutar tem que sangrar e 

matar [...]” (6º parágrafo) 
(B) “Sim, tem o caso de Gandhi [...]” (7º parágrafo)/ “Lembro-me de ter lido, há muito, um texto de Bertrand 

Russel [...]”(4º parágrafo) 
(C) “[...] de que tem que matar sem perder a ternura; tem gente que acha isso bonito [...]” (6º parágrafo) 
(D) “Sim, tem o caso de Gandhi” (7ºparágrafo)/ [...] “tem gente que acha isso bonito [...]” (6º parágrafo) 
(E) “[...] de que tem que matar sem perder a ternura [...]”/ “[...] quem se mete numa guerra para lutar tem que 

sangrar e matar [...]” (6º parágrafo) 
 
 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS  E  LEGISLAÇÃO 

 

 
11- Com base na Lei Orgânica Municipal de Blumenau, analise as competências do Município relacionadas 

ao esporte e identifique a(s) correta(s): 
 

I- É dever do Município incentivar práticas desportivas formais e não formais, como direito de todos. 
II- É dever do Município programar e orientar  as entidades desportivas dirigentes e associações quanto ao 

seu planejamento, sua organização e seu funcionamento. 
III- É dever do Município apoiar a promoção prioritária do desporto educacional, excluído qualquer caso de 

desporto de alto rendimento. 
IV- É dever do Município incentivar as manifestações desportivas de tradição local. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas I e III são competências do Município de Blumenau.  
(B) Apenas I, II e III são competências do Município de Blumenau. 
(C) Apenas I e IV são competências do Município de Blumenau. 
(D) Apenas IV é competência do Município de Blumenau. 
(E) Apenas II é competência do Município de Blumenau. 

 
12- Analise as afirmativas sobre a Política Norteadora dos Planos de Cargos e Carreiras do Poder Executivo, suas 

Autarquias e Fundações do Município de Blumenau e identifique as corretas: 
 

I- Está fundada nos princípios de flexibilidade e maximização da realização do potencial individual do servi-
dor. 

II- Tem por objetivos efetivar a valorização dos servidores e criar as condições para o desenvolvimento de 
um clima de competição e descoberta de talentos no serviço público municipal. 

III- Prevê motivar e encorajar o servidor na exploração de sua capacidade em busca de maior conhecimento e 
desenvolvimento profissional. 

IV- Proporciona aos servidores pleno conhecimento das oportunidades de acesso na carreira. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

 
13- A respeito do transporte hidroviário no Brasil, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O transporte hidroviário no Brasil é regulado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). 
II- O transporte hidroviário no Brasil é dividido em fluvial e marítimo. O transporte marítimo destaca-se como 

o mais importante. 
III- As hidrovias de interior são rios, lagos e lagoas os quais receberam infraestruturas especiais, como eclu-

sas, barragens, canais e outros, tornando-os navegáveis. 
IV- As principais hidrovias do país são: Amazônica, Tocantins-Araguaia, Paraná-Tietê, Paraguai e São Fran-

cisco. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
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14- A respeito dos direitos e vantagens do servidor público, assinale a alternativa correta: 
(A) Vantagem temporária é aquela percebida pelo servidor em caráter transitório, que se incorpora à remune-

ração do servidor e se estende na aposentadoria, em todo e qualquer caso. 
(B) Casos de faltas injustificadas sucessivas não são computados para efeito de desconto. 
(C) Ajuda de custo refere-se à compensação de quaisquer despesas de viagem e instalação, mesmo que por 

período inferior a oito dias. 
(D) Auxílio-cultura é concedido ao servidor nas condições estabelecidas em lei específica. 
(E) Remuneração é o vencimento do cargo efetivo ou de comissão estabelecido em lei, acrescido das vanta-

gens pecuniárias pagas em caráter permanente e temporário. 
 
15- Em relação a Blumenau, analise as afirmativas que seguem e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Os produtos de Blumenau, tais como artigos de cama, mesa e banho, malhas, porcelanas e cristais, são 
apreciados no Brasil e no exterior. 

II- A vocação para a atividade industrial remonta à época da Colônia fundada por Dr. Blumenau.  
III- Em Blumenau, o apego às tradições e à cultura dos antepassados impulsionou o surgimento de um novo 

mercado: a produção de cervejas artesanais. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa II está correta. 
(E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

 
16- Considerando as atividades desenvolvidas pela UNESCO no Brasil para a proteção e conservação do patri-

mônio natural e cultural brasileiro, assinale a alternativa que se refere a sítios do patrimônio cultural ou natural 
brasileiros declarados "Patrimônio Mundial", nos últimos 16 anos: 
(A) Centro Histórico de Olinda, Pernambuco, e Plano Piloto de Brasília, Distrito Federal. 
(B) Cidade Histórica de Ouro Preto, Minas Gerais, e Parque Nacional de Iguaçu, em Foz do Iguaçu, Paraná. 
(C) Ruínas de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul, e Parque Nacional de São Joaquim, Santa Catari-

na. 
(D) Centro Histórico de São Luiz do Maranhão e Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. 
(E) Chapada dos Veadeiros e Parque Nacional das Emas, Goiás, e Ilhas Atlânticas Brasileiras: Reservas de 

Fernando de Noronha, Pernambuco, e Atol das Rocas, Rio Grande do Norte.  
 
17- O preço das commodities apresenta elevada volatilidade no mercado internacional. Ao encontro disso, países 

que apresentam elevada dependência da extração de recursos minerais comprometem seu desenvolvimento 
econômico. Em relação a esse tema, no que compete ao minério de ferro, afirma-se: 

 
I- A partir de 2013, houve uma desaceleração nessa demanda. Um dos impactos percebidos foi a redução 

da arrecadação de royalties por parte das cidades mineradoras brasileiras.  
II- O minério de ferro é o sétimo produto de exportação brasileiro. 
III- A Serra dos Carajás é considerada a maior jazida de minério de ferro do mundo. 
IV- A desaceleração da economia capitalista da China tem ligação com a recente desvalorização do minério 

de ferro brasileiro. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

 
18- Assinale a alternativa que indica o geógrafo brasileiro que recebeu o Prêmio Vautrim Lud. Considerado “o No-

bel da Geografia”, foi também agraciado com inúmeras honrarias, títulos e medalhas e morreu aos 75 anos, 
legando obras e atividades que foram um marco nos estudos geográficos no Brasil: 
(A) Anísio Texeira. 
(B) Euryclides Zerbini. 
(C) Milton Santos. 
(D) Paulo Freire. 
(E) Darcy Ribeiro. 

  



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNiODpiOWRj:RnJpLCAzMSBBdWcgMjAxOCAxMjo1MDoyMSAtMDMwMA==

 

Prefeitura Municipal de Blumenau – Concurso Público – Edital 001/2016                                                                                          Página 7 de 13 
 

19- O patrimônio cultural brasileiro é constituído pelos bens de natureza material e imaterial, tomados individual-
mente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos forma-
dores da sociedade brasileira. Isso posto, analise os bens abaixo e identifique os que estão incluídos no patri-
mônio cultural brasileiro:  

 
I- Os modos de criar, fazer e viver. 
II- As criações científicas, artísticas e tecnológicas. 
III- As obras, os objetos, os documentos, as edificações e demais espaços destinados às manifestações artís-

tico-culturais. 
IV- Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, eco-

lógico e científico. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

 
20- A equação engajamento da população e a capacitação de profissionais da saúde têm resultado em bons índi-

ces quando o assunto é doação de órgãos e tecidos (WENZEL, 2015). Acerca dessa temática, analise as afir-
mativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, se for verdadeira, e F, se for falsa: 

 
( ) No cenário da doação de órgãos e tecidos, o Brasil se destaca no contexto mundial, principalmente por 

ter o maior sistema público de transplantes do mundo.  
( ) No campo dos transplantes de órgãos, apenas 20% dos procedimentos são realizados pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS).  
( ) O Brasil alcançou, no primeiro semestre de 2015, a maior porcentagem de aceitação familiar para doa-

ção de órgãos, superando os demais países da América Latina.  
( ) Considerando-se o decênio 2004-2014, o número de transplantes realizados no Brasil cresceu mais de 

60%.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) F – V – V – F. 
(B) V – V – F – F. 
(C) F – F – V – V. 
(D) V – F – F – V.  
(E) V – F – V – V. 

 
 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 

 
21- As anomalias dentárias são alterações comuns em crianças e podem originar problemas graves se não forem 

diagnosticadas precocemente. O reconhecimento das anomalias nem sempre é possível apenas com o exame 
clínico, sendo muitas vezes necessário recorrer ao exame radiográfico para diagnosticar ou confirmar o diag-
nóstico. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 

 
I- A geminação refere-se a uma divisão incompleta do germe dentário, resultando na formação de uma co-

roa parcialmente formada e com duas raízes. 
II- A fusão dentária é a união de dois germes dentários distintos, resultando na formação de um dente com 

forma anômala. 
III- A concrescência refere-se a um tipo de fusão na qual os dentes formados estão unidos apenas ao longo 

da linha de cemento.  
IV- A dilaceração refere-se a uma anomalia caracterizada pela presença de uma cúspide lingual proeminente 

e uma fissura localizada centralmente. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
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22- A elaboração do plano de tratamento com a antecipação da visualização do resultado final é alcançada pelo 
planejamento. Isso pressupõe o diagnóstico mais preciso possível, além do conhecimento de todas as alterna-
tivas de tratamento e seus prognósticos. Sobre o plano de tratamento integrado em odontologia, é possível 
afirmar: 
(A) O tratamento proposto não necessitará ser tolerado pelas limitações sistêmicas do paciente, pois o melhor 

tratamento é aquele considerado ideal e/ou mais divulgado pela mídia. 
(B) A primeira fase de um plano de tratamento deve eliminar e controlar as doenças bucais e ainda preservar 

a relação dos dentes e da saúde dos tecidos bucais. 
(C) A elaboração do plano de tratamento em etapas, independentemente da complexidade das necessidades 

de tratamento, não auxiliará na condução das diversas técnicas operatórias. 
(D) Os procedimentos envolvidos no plano de tratamento escolhido não precisarão seguir uma sequência lógi-

ca, pois o tempo de tratamento, o gerenciamento de materiais e os resultados não precisam ser otimiza-
dos. 

(E) É possível dividir um plano de tratamento em três fases, sendo que a fase de preparo bucal é importante, 
pois nessa fase é necessário somente controlar biofilme dentário e dieta do paciente. 

 
23- Apesar de a terapêutica medicamentosa atual incluir muitos fármacos que isoladamente são eficazes em mui-

tas doenças, ainda é extremamente  comum a  prescrição de dois ou mais  fármacos, simultânea ou  sequen-
cialmente administrados em muitas doenças. Como decorrência dessa prática, pode haver interação farmaco-
lógica, quando uma das drogas interfere de algum modo nas outras, alterando o efeito esperado. Sendo as-
sim, assinale a alternativa correta: 
(A) Se a alteração for qualitativa, a resposta farmacológica será completamente idêntica aos efeitos habituais 

do medicamento. 
(B) Se a alteração for quantitativa, o efeito próprio do fármaco poderá aumentar (antagonismo parcial) ou di-

minuir (sinergismo). 
(C) As interações farmacológicas nocivas produzem efeitos adversos ou aumentam a eficácia de uma ou am-

bas as drogas. 
(D) Verifica-se menor propensão para interações medicamentosas adversas em pacientes idosos, pessoas 

com insuficiência renal e hepática e problemas cardíacos e respiratórios. 
(E) As interações farmacológicas benéficas justificam a utilização de associações medicamentosas para au-

mentar a eficácia (sinergia) ou corrigir algum efeito indesejável sem comprometer a resposta terapêutica. 
 
24- A anestesia local corresponde ao bloqueio reversível da condução nervosa, determinando perda das sensa-

ções sem alteração do nível de consciência. Analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, 
se for verdadeira, e F, se for falsa: 

 
( ) A molécula típica de anestésico local é constituída por um grupo lipofílico e um grupo hidrofílico, separa-

dos por uma cadeia intermediária. 
( ) O grupo lipofílico é necessário para interagir no receptor celular.   
( ) O grupo hidrofílico é necessário para a passagem da molécula pela membrana da célula nervosa.  
( ) De acordo com a natureza da cadeia intermediária, os anestésicos locais classificam-se em agentes tipo 

éster ou amida. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:  
(A) V – F – F – V.   
(B) V – F – V – F. 
(C) F – F – F – V. 
(D) V – V – F – V.    
(E) V – V – F – F.    

 
25- O envelhecimento constitui um processo fisiológico que se caracteriza pelas mudanças orgânicas que ocorrem 

durante o ciclo biológico da vida. Essas mudanças ocorrem lenta e progressivamente, variando de indivíduo 
para indivíduo. Dessa forma, observam-se alterações nos aspectos anatômicos e fisiológicos do envelheci-
mento. Isso posto, assinale a alternativa correta: 
(A) O resultado do envelhecimento no perfil facial é o esticamento das fibras e a alteração nas estruturas de 

suporte. 
(B) Os sulcos mentolabial e nasolabial mantêm-se com suas características normais, assim como o arcabouço 

ósseo da face sofre uma expansão, mantendo as medidas faciais. 
(C) Com a idade, há uma diminuição do fluxo salivar envolvendo as células secretoras e os ductos causada 

pela fibrose das estruturas glandulares.  
(D) A perda de dentes e a alteração dos músculos da expressão e dos músculos da mastigação não provocam 

grandes mudanças no perfil facial. 
(E) O envelhecimento provoca uma hipertrofia das papilas linguais circunvaladas, causando aumento da ca-

pacidade gustativa. 
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26- A microbiota bucal residente compreende quantidade muito diversificada de micro-organismos, incluindo bac-
térias, fungos, micoplasmas e protozoários, que pode persistir ao longo do tempo. Esses micro-organismos vi-
vem em harmonia em uma variedade de habitats, incluindo dentes, sulco gengival, língua, bochecha, palato 
duro e mole e tonsilas. Em relação à microbiota bucal, assinale a alternativa correta: 
(A) As bactérias do gênero Lactobacillus são comuns na cavidade bucal, mas compreendem pequena quanti-

dade na microbiota bucal. Porém, aumentam em quantidade com o avanço da cárie dentária. 
(B) As bactérias são o grupo menos predominante e existem apenas dois tipos diferentes de bactérias na ca-

vidade bucal. 
(C) Na cavidade bucal encontram-se apenas bactérias Gram-positivos e anaeróbias. 
(D) As bactérias do gênero Streptococcus e do grupo mutans localizam-se preferencialmente no sulco gengi-

val e estão relacionadas às infecções dentoalveolares e endodônticas. 
(E) As bactérias do gênero Streptococcus e do grupo salivarius localizam-se preferencialmente no dorso da 

língua e na saliva e estão relacionadas à formação de lesões de cárie em cemento. 
 
27-  Em relação à Atenção da Saúde Bucal do Idoso, assinale a alternativa correta: 

(A) A realização do tratamento odontológico em idosos com doenças sistêmicas não implica necessidade de 
parecer médico.  

(B) A compreensão da situação sistêmica, emocional, cognitiva, social e econômica do idoso não é uma variá-
vel a ser considerada na formulação de um plano preventivo/terapêutico adequado à sua realidade. 

(C) A intensidade das doenças bucais, o estado de conservação dos dentes e a prevalência de edentulismo 
são reflexos, principalmente, da sua condição de vida e do acesso às ações e serviços em saúde bucal. 

(D) A falta de saliva é uma queixa incomum entre os idosos. 
(E) O envolvimento familiar ou de cuidadores com a equipe de saúde, na maioria dos casos, dificulta o pro-

cesso de atenção em saúde bucal do idoso. 
 
28- De acordo com dados da literatura científica, é possível afirmar que as lesões traumáticas em dentes decíduos 

apresentam alta prevalência em crianças em idade pré-escolar. Em relação às lesões traumáticas na dentadu-
ra decídua, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 

 
I- As lesões em tecido periodontal são mais prevalentes na dentadura decídua devido às menores dimen-

sões dos dentes decíduos e ao fato de o osso ser mais poroso nas crianças. 
II- As crianças portadoras de mordida aberta, sobressaliência acentuada normalmente, têm a mesma pro-

pensão aos traumas que uma criança com oclusão normal. 
III- Na concussão, as fibras do ligamento periodontal rompem-se, havendo ligeiro sangramento no sulco gen-

gival e pequeno deslocamento do dente. 
IV- Na luxação lateral, ocorre deslocamento do dente para dentro do alvéolo, com compressão ou fratura do 

processo alveolar. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas a afirmativa I está correta.  
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

 
29- A pesquisa epidemiológica em periodontia tem a incumbência de fornecer dados sobre a prevalência das  

doenças periodontais em diferentes populações. Em relação à epidemiologia das doenças periodontais, anali-
se as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, se for verdadeira, e F, se for falsa: 

  
( ) O exame da condição periodontal de um dado indivíduo inclui somente a avaliação clínica da inflamação 

dos tecidos periodontais e a avaliação radiográfica do osso alveolar remanescente.  
( ) A presença de inflamação na gengiva marginal é usualmente registrada através da avaliação das sonda-

gens periodontais.  
( ) O sangramento após a sondagem da base da provável bolsa periodontal é um meio usual de se avaliar a 

presença de inflamação subgengival. 
( ) As radiografias têm sido comumente empregadas nos estudos epidemiológicos seccionais para avaliar 

os efeitos da doença periodontal sobre os tecidos de sustentação, e não a presença da doença em si. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) V – F – V – F. 
(B) F – F – F – V.  
(C) F – V – V – V.   
(D) V – V – F – V.    
(E) V – V – F – F.    
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30- A infância é um dos períodos mais importantes do desenvolvimento humano, quando há a formação de dife-
rentes estruturas em grande velocidade. Algumas dessas estruturas permitirão que a criança desenvolva fun-
ções básicas e primordiais, como a mastigação, a deglutição e a fonação. Em relação a hábitos bucais, é pos-
sível afirmar:  
(A) A sucção desenvolve-se a partir do nascimento da criança e somente estará madura por volta da adoles-

cência. 
(B) O grau de severidade das alterações bucais dependerá da duração, frequência e intensidade do hábito de 

sucção. Além disso, dependerá da posição do dedo ou da chupeta, idade de término do hábito, padrão de 
crescimento facial da criança e grau de tonicidade da musculatura bucofacial. 

(C) No lactente, a sucção é apenas um ato com fins nutritivos. 
(D) O uso prolongado de sucção não nutritiva, por períodos superiores aos 3 anos de idade, pode gerar mor-

dida aberta posterior. 
(E) O uso prolongado de sucção não nutritiva, por longos períodos, acarreta somente alterações no posicio-

namento dos dentes.  
 
31- Os programas escolares baseados na prevenção da cárie dentária em crianças baseiam-se, fundamentalmen-

te, na motivação e instrução para a higiene bucal. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo e identifique as 
corretas: 

  
I- A escovação dentária realizada com supervisão é particularmente efetiva em controlar a cárie dentária em 

nível populacional. 
II- Em crianças com menos de seis anos de idade e que já escovam seus próprios dentes, os pais e/ou res-

ponsáveis devem realizar a escovação dentária dessas crianças pelo menos uma vez ao dia.  
III- No período de erupção dentária, até que o dente atinja o plano oclusal, deve-se diminuir o cuidado com a 

remoção do biofilme dentário.  
IV- A limpeza dentária pode ser um método eficaz no controle do desenvolvimento e da progressão da cárie 

dentária, em particular associado ao uso de um dentifrício fluoretado. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

 
32- Os cimentos de ionômero de vidro estão disponíveis no mercado há praticamente 40 anos e, desde então, 

algumas de suas vantagens em relação a outros materiais restauradores tornaram-no uma excelente opção na 
clínica odontopediátrica. Sendo assim, analise as informações abaixo e assinale a alternativa correta: 
(A) A reação de presa do cimento de ionômero de vidro é caracterizada pela ocorrência da reação química do 

tipo ácido-ácido entre o pó e líquido. 
(B) O poliácido, ao entrar em contato com as partículas de vidro, provoca a liberação de poliacrilato de cálcio, 

alumínio e flúor, iniciando uma reação de geleificação e endurecimento com a formação de íons de cálcio. 
(C) A presa final do cimento de ionômero de vidro se dá após sete dias depois de manipulado. 
(D) Indica-se a aplicação do ácido poliacrílico a 10% ou o líquido do cimento de ionômero de vidro de alta vis-

cosidade diluído, por 10 a 20 segundos, sobre a superfície a ser restaurada. 
(E) A cadeia de poliacrilato desloca os íons de flúor e alumínio a partir da superfície dental, gerando o proces-

so responsável pela adesão química à estrutura dental. 
 
33- O conhecimento da anatomia do periodonto é extremamente importante para que o Cirurgião-Dentista possa 

diagnosticar, prevenir e realizar o tratamento dos pacientes portadores de doença periodontal. Em relação à 
anatomia do periodonto, é correto afirmar que: 
(A) A forma da gengiva interdentária (papila interdental) é determinada pelas relações de contato entre os den-

tes, pela largura da superfície proximal destes e pelo contato da junção cemento-esmalte. 
(B) O osso alveolar é uma delgada lâmina óssea que reveste o alvéolo dentário e que inicia sua formação so-

mente quando o cemento e ligamento periodontal estão completamente formados. 
(C) Os tecidos que compõem o periodonto são originários da papila dentária. 
(D) O cemento dentário iniciará sua formação rapidamente após a completa formação da coroa dentária, já 

que será necessária uma fina camada desse tecido para que a dentina radicular seja depositada. 
(E) A gengiva é a parte da mucosa de revestimento que cobre o processo alveolar e circunda a porção cervi-

cal dos dentes. 
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34- O processo clássico de diagnóstico da doença cárie dentária envolve três passos principais. Primeiro, a análi-
se das informações obtidas por meio da anamnese. Em seguida, a análise dos sinais e sintomas da doença 
por meio de exames clínicos e complementares e por fim, a verificação da extensão das lesões de cárie por 
meio de exame radiográfico. Sendo assim, assinale a alternativa correta: 
(A) O cirurgião-dentista deverá priorizar no plano de tratamento somente as estratégias para os sinais clínicos.  
(B) Lesões de cárie ativas em esmalte dentário apresentam-se opacas, lisas e brilhantes. 
(C) O uso do exame radiográfico como método adjunto à inspeção visual permite uma detecção mais sensível 

de lesões de cárie interproximais e oclusais em dentina. 
(D) Para melhor utilizar a inspeção visual durante o exame clínico-bucal, deve-se realizá-lo antes da profilaxia 

dentária. 
(E) Lesões de cárie inativas em esmalte dentário apresentam-se lisas, opacas e sem brilho. 

 
35- Os cuidados com a biossegurança não se referem apenas ao uso dos equipamentos de proteção individual. A 

biossegurança deve ser um item importante na montagem e ambientação do consultório odontológico. Sendo 
assim, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 

 
I- O profissional de saúde, assim como o usuário dos serviços de saúde, encontra-se exposto a diversos ris-

cos na prática diária, sendo que, para minimizar, prevenir ou reduzir esses riscos, é necessária a adoção 
de medidas de precaução padrão. 

II- Consideram-se medidas de precaução padrão somente a limpeza geral e o uso do equipamento de prote-
ção individual. 

III- Considera-se que, na higienização antisséptica das mãos, remove-se a sujidade e microrganismos, redu-
zindo a carga microbiana com auxílio de antisséptico degermante. 

IV- A equipe de saúde poderá usar sapatos abertos, pois a preocupação deverá ser somente com umidade 
proveniente de operações com o uso de água e agentes térmicos. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

 
36- Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pela Portaria Nº 154, de 24/01/2008, com o 

objetivo de: 
(A) Fortalecer a capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanse-

níase, tuberculose, malária e influenza. 
(B) Ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a 

inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo de territorialização e regiona-
lização a partir da atenção básica. 

(C) Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.  
(D) Prestar assistência às pessoas por intermédio de ações de recuperação da saúde, com ênfase nas ações 

assistenciais. 
(E) Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica. 

 
37- Sobre o princípio integralidade no Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta: 

(A) Os serviços de saúde devem tratar todos igualmente. 
(B) As ações e os serviços de saúde devem ter caráter preventivo. 
(C) As ações de promoção, proteção e reabilitação da saúde não podem ser fracionadas. 
(D) As ações e os serviços de saúde devem ter caráter curativo. 
(E) As ações e os serviços de saúde devem constituir um conjunto articulado e contínuo. 

 
38- A respeito da Atenção Básica no Sistema Básico de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta: 

(A) É desenvolvida por meio do exercício de práticas diretivas e padronizadas de cuidado e gestão. 
(B) Tem como objetivo desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das 

pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. 
(C) Orienta-se pelos princípios da complexidade, da acessibilidade e da coparticipação socioeconômica.  
(D) É desenvolvida por meio do trabalho de equipe de profissionais da enfermagem, os quais atendem às ne-

cessidades de saúde das populações dos territórios definidos.  
(E) Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, restrito ao plano individual, que abrange a recupera-

ção da saúde. 
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39- Com base na Política Nacional de Atenção Básica, analise as atribuições abaixo e identifique as que são do 
Cirurgião-Dentista: 

 
I- Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programa-

ção em saúde bucal.  
II- Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equi-

pe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.  
III- Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, manten-

do sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico desses usuários. 
IV- Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou 

domiciliar do usuário.  
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as atribuições II e IV são do Cirurgião-Dentista. 
(B) Apenas as atribuições II, III e IV são Cirurgião-Dentista. 
(C) Apenas as atribuições I e II são do Cirurgião-Dentista. 
(D) Apenas as atribuições III e IV são do Cirurgião-Dentista. 
(E) As atribuições I, II, III e IV são do Cirurgião-Dentista. 

 
40- “Para que haja conduta ética, é preciso que exista o agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença 

entre bem e mal, certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício". (CHAUÍ, 1997). A respeito da ética no 
trabalho, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 

 
I- Conduta ética no trabalho, seguindo padrões e valores, tanto da sociedade, quanto da própria organiza-

ção, são essenciais para o alcance da excelência profissional.  
II- O profissional deve seguir tanto os padrões éticos da sociedade quanto as normas e regimentos internos 

das organizações. 
III- Não basta estar em constante aperfeiçoamento para conquistar credibilidade profissional; é preciso assu-

mir uma postura ética. 
IV- Uma administração pública norteada por valores éticos resulta tão somente da aprovação de leis mais ri-

gorosas. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa IV está correta. 
(E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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FOLHA INTERMEDIÁRIA  DE RESPOSTAS  

 
 

 
 

 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O gabarito e o caderno de prova serão divulgados até às 18h do dia 23/05/2016, no endereço 
eletrônico www.furb.br/concursoexterno, Prefeitura Municipal de Blumenau - Concurso Público 
001/2016. 
 

 
 

Blumenau, 22 de maio de 2016. 
 


