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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde 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 conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas de 1 à 35. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 03h00min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Qual         a         aplicabilidade         do         fotopolimerizador?

(A) Iluminar         a         cavidade         durante         o         preparo         cavitário.
(B) Conter         sangramento.
(C) Polimerizar         resina         composta.
(D) Polimerizar         resina         autopolimerizavel.

Questão 02

Dentre         os         componentes         do         dente,         assinale         aquele
que         é         responsável         pela         transmissão         nervosa.

(A) Esmalte.
(B) Polpa         dental.
(C) Dentina.
(D) Cemento.

Questão 03

Quais         elementos         dentários         a         seguir         representa
molares         superiores?

(A) 16;         27;         17.
(B) 26;         27;         47.
(C) 36;         37;         56.
(D) 15;         16;         27.

Questão 04

Qual         especialidade         odontológica         é         responsável         pelo
tratamento         de         canal?

(A) Prótese         dental.
(B) Cirurgia         bucomaxilofacial.
(C) Dentística         restauradora.
(D) Endodontia.

Questão 05

Sobre         a         reutilização         de         equipamentos,         qual         dos
materiais         a         seguir         não         deve         ser         reutilizado,         mesmo
que         submetido         à         esterilização?

(A) Fórceps         usados.
(B) Seringa         descartável.
(C) Seringas         carpule.

(D) Seringa         de         elastômero.

Questão 06

A         dentição         humana         permanente         compreende         quantos
dentes?

(A) 32.
(B) 28.
(C) 24.
(D) 20.

Questão 07

Após         a         moldagem,         o         molde         de         alginato         deve         passar
por         um         processo         de         limpeza,         seria         este:

(A) Apenas         lavagem         em         água         corrente.
(B) Descontaminação.
(C) Esterilização         em         autoclave.
(D) Limpeza         e         flambagem.

Questão 08

Qual         dos         materiais         a         seguir,         tem         como         propriedade         a
liberação         de         flúor?

(A) Cavitec.
(B) Cimento         de         ionômero         de         vidro.
(C) Resina         nanoparticulada.
(D) Óxido         de         zinco         e         eugenol.

Questão 09

Qual         dos         materiais         a         seguir,         pode         ser         utilizado         para         a
cimentação         de         uma         coroa         provisória?

(A) Cimento         nassau.
(B) Cimento         endodôntico.
(C) Cimento         de         hidróxido         de         cálcio.
(D) Villevie.

Questão 10

O         elemento         dentário         de         número         23         representa         qual
dente?

(A) Canino         superior         esquerdo.
(B) Incisivo         lateral         superior         esquerdo.
(C) Primeiro         prémolar         inferior         direito.
(D) Incisivo         lateral         inferior         esquerdo.
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Questão 11

Qual         dos         materiais         a         seguir,         não         deve         ser         empregado
na         cimentação         de         uma         coroa         dental         protética?

(A) Super-bonder.
(B) Cimentos         resinosos.
(C) Fosfato         de         zinco.
(D) Cimento         de         ionômero         de         vidro.

Questão 12

Qual         dos         equipamentos         a         seguir,         não         precisam
passar         por         um         processo         de         esterilização         e         sim         por
descontaminação?

(A) Fórceps.
(B) Curetas         periodontais.
(C) Equipo         odontológico.
(D) Limas         endodônticas.

Questão 13

O         elemento         dental         é         composto         por         vários
componentes,         são         esses,         EXCETO:

(A) Dentina.
(B) Esmalte.
(C) Osteócito.
(D) Cemento.

Questão 14

Uma         restauração         envolvendo         a         proximal,         angulo
incisal         e         distal         do         elemento         11,         é         considerada         uma
restauração         com         qual         classificação         de         Black?

(A) Classe         II
(B) Classe         IV.
(C) Classe         V.
(D) Classe         I.

Questão 15

O         odontopediatra         é         responsável         por         tratar         um         grupo
específico         de         pacientes.         qual         grupo         é         este?

(A) Pacientes         entre         0         e         12         anos.
(B) Pacientes         com         necessidades         especiais.
(C) Pacientes         desdentados         total.
(D) Pacientes         acima         dos         65         anos.

Questão 16

Uma         restauração         envolvendo         a         oclusal,         borda
proximal         e         mesial         do         elemento         46,         é         considerada
uma         restauração         com         qual         classificação         de         Black?

(A) Classe         III.
(B) Classe         II.
(C) Classe         IV.
(D) Classe         V.

Questão 17

Qual         dos         materiais         a         seguir         representa         um         forrador
cavitário?

(A) Resina         composta         micro-hibrida.
(B) Ionômero         de         vidro.
(C) Resina         flow.
(D) Resina         composta         nano-hibrida.

Questão 18

Quando         se         faz         a         diminuição         das         atividades         da
doença,         para         melhorar         a         qualidade         de         vida         do
paciente         e         permitir         que         o         tratamento         dentário         siga
uma         sequência         sem         que         a         condição         inicial         do
paciente         interfira,         é         chamada         de?

(A) Exodontia         seriada.
(B) Periodontia.
(C) Adequação         do         meio.
(D) Endodontia.

Questão 19

São         materiais         utilizados         para         moldagem.         Exceto:

(A) Alginato.
(B) Silicone         de         condensação.
(C) Silicone         de         adição.
(D) Gesso         pedra.

Questão 20

Durante         a         exodontia         do         elemento         dental         46         (primeiro
molar         inferior         direito),         qual         dos         seguintes         fórceps
pode         ser         empregado?

(A) Fórceps         número         17.
(B) Fórceps         número         18L.
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(C) Fórceps         número         1.
(D) Fórceps         número         18R.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 21 a 30.

Uma         crônica         sobre         o         vazio         deixado         pelas         festas         de
Natal         durante         a         pandemia

domingo         03         janeiro         2021         0:00                  Por         Italo         Wolff

Pela         primeira         vez         em         minha         vida,         eu         passei         a         noite
do         dia         24         de         dezembro         distante         de         minha         família.
Sendo         órfão         e         tendo         sido         criado         pelos         avós         em         uma
casa         marcada         pela         tragédia,         o         Natal         sempre         foi         para
mim         uma         reafirmação         dos         laços         de         parentesco         e         da
normalidade.         Nunca         fomos         religiosos,         mas         o         pinheiro
cheio         de         enfeites,         o         presépio         com         seus         pequenos
camelos         de         plástico         e         o         forro         de         mesa         verde         e
vermelho         e         dourado         pareciam         querer         dizer         que,
apesar         de         tudo,         estávamos         juntos         -         éramos         uma
família         unida         por         tradições         estranhas,         mas         capaz         de
demonstrar         o         amor         que         sentimos         uns         pelos         outros.

Neste         ano,         a         celebração         seria         mais         do         que
bem-vinda.         A         estoica         matriarca         da         família,         de         94
anos,         hoje         viúva         e         solitária,         disse         que         não         se
importava         com         pandemia         alguma;         preferia         contrair
uma         doença         mortal         do         que         admitir         em         seus         últimos
anos         que         o         caos         e         a         tragédia         do         mundo         haviam
vencido.         Naturalmente,         o         restante         da         família
desconsiderou         a         ideia         e         obrigou         o         amor,         desajeitado,
a         procurar         outras         vias         para         se         manifestar:
telefonemas,         chamadas         de         vídeo         e         entrega         de
presentes         a         distância.

Entretanto,         percebemos         -         eu         percebi,         na         voz         da
matriarca         da         família         -         que         alguma         coisa         se         rompeu
neste         Natal.         Não         houve         o         reassegurar         de
normalidade         nenhuma         -         porque         nada         está         normal         -         e
nem         a         tranquilização         da         presença         dos         parentes         que,
de         uma         forma         ou         outra,         calharam         de         sobreviver
juntos         e         decidem         continuar         unidos.         Talvez         a         matriarca
não         esteja         mais         por         aqui         no         ano         que         vem;         talvez         os
primos         decidam         aproveitar         essa         suspensão
temporária         para         interromper         o         Natal         de         vez,
passando         a         dedicar         as         noites         do         dia         24         às         festas         nas
casas         das         famílias         de         seus         respectivos         cônjuges.

Famílias         que         vivem         espalhadas         em         duas         casas         ou

mais         precisam         de         oportunidades         para         elaborar         sua
identidade         enquanto         grupo.         Ainda         que         o         afeto         esteja
presente         no         dia         a         dia,         as         datas         comemorativas         fazem
parte         de         quem         somos.         Individualmente,         sei         que         o
núcleo         de         minha         família         perdeu         membros         demais         e
começou         a         ganhar         novos         integrantes         distantes
demais         para         que         consiga         permanecer         unida         por         mais
muito         tempo,         com         pandemia         ou         sem.         Mas,         em         larga
escala,         me         pergunto         o         impacto         geral         que         um         ano         de
Natal         proibido         teve         na         sociedade.

https://www.jornalopcao.com.br/reportagens/o-ultimo-natal-304313/ Acessado em

29/03/2021

Questão 21

A         partir         da         frase         "A         estoica         matriarca         da         família,         de
94         anos,         hoje         viúva         e         solitária,         disse         que         não         se
importava         com         pandemia         alguma",         assinale         abaixo         a
alternativa         que         corresponde         à         análise         sintática
CORRETA         da         mesma:

(A) "estoica         "         é         o         núcleo         do         sujeito         da         oração.
(B) "A         estoica         matriarca"         é         o         sujeito         da         oração.
(C) "hoje         viúva         e         solitária,         disse         que         não         se         importava

com         pandemia         alguma"         é         o         predicado         da         oração.
(D) "A         estoica         matriarca         da         família,         de         94         anos,         hoje

viúva         e         solitária"         é         o         sujeito         da         oração.

Questão 22

A         respeito         das         estratégias         de         coesão         e         coerência
textual,         bem         como         das         regras         de         concordância
verbo-nominal         utilizadas         na         crônica,         assinale         abaixo         a
alternativa         CORRETA:

(A) "Nunca         fomos         religiosos"         refere-se         a         "24         de
dezembro".

(B) "Famílias         que         vivem         espalhadas         em         duas         casas
ou         mais         precisam         de         oportunidades         para         elaborar
sua         identidade         enquanto         grupo."         refere-se         a         "o
pinheiro         cheio         de         enfeites,         o         presépio         com         seus
pequenos         camelos         de         plástico         e         o         forro         de         mesa
verde         e         vermelho         e         dourado".

(C) "essa         suspensão         temporária"         refere-se         a
"tradições         estranhas".

(D) "o         restante         da         família         desconsiderou         a         ideia"
refere-se         a         "disse         que         não         se         importava         com
pandemia         alguma;         preferia         contrair         uma         doença
mortal         do         que         admitir         em         seus         últimos         anos         que         o
caos         e         a         tragédia         do         mundo         haviam         vencido".
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Questão 23

Considere         os         dois         trechos         retirados         da         crônica:

I."entrega         de         presentes         a         distância."
II."passando         a         dedicar         as         noites         do         dia         24         às         festas
nas         casas         das         famílias         de         seus         respectivos
cônjuges."

Considerando         que         as         duas         possuem         a         preposição
"a",         assinale         abaixo         a         alternativa         que         explica         a
acentuação,         ou         não,         das         mesmas:

(A) I.a         preposição         "a"         possui         a         crase,         apenas         não
possui         acento         grave         porque         trata-se         de         um         termo
genérico.
II.a         preposição         "a"         não         possui         crase,         apenas         o
acento         grave         para         marcar         uma         entonação
fonológica.

(B) I.a         preposição         "a"         não         possui         acento         grave         porque
"distância"         é         um         advérbio.
II.a         preposição         "a"         possui         acento         grave         porque
expressa         ideia         de         tempo.

(C) I.a         preposição         "a"         não         possui         acento         grave         porque
a         distância         não         está         especificada.
II.a         preposição         "a"         possui         acento         grave         porque
está         acompanhada         do         artigo         definido         no         feminino
plural.

(D) I.a         preposição         "a"         não         possui         acento         grave         porque
"distância"         não         é         um         verbo,         não         tendo,         portanto,
regência.
II.a         preposição         "a"         possui         crase         porque         a
transitividade         do         verbo         "dedicar"         é         direta         e         indireta.

Questão 24

Sobre         a         progressão         textual         da         temática         central         da
crônica         considerada         em         seus         quatro         parágrafos,         é
CORRETO         sintetizar         que         ocorre         da         seguinte         maneira:

(A) I.passei;         marcada;         duradouro.
II.bem-vinda;         estoica;         telefonemas.
III.entretanto;         talvez;         natal.
IV.espalhadas;         oportunidades;         perdeu.

(B) I.pinheiro;         camelos;         forro.
II.Neste;         naturalmente;         restante.
III.Unidos;         dia         24;         cônjuges.
IV.precisam;         pergunto;         impacto.

(C) I.família;         casa;         natal.
II.pandemia;         doença;         tragédia.
III.rompimento;         normalidade;         suspensão.

IV.família,         núcleo,         sociedade.
(D) I.éramos;         capaz;         sentimos.

II.seria;         preferia;         desconsiderou.
III.percebemos;         rompeu;         talvez.
IV.vivem;         precisam;         sei.

Questão 25

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         apresenta         apenas
elementos         coesivos         presentes         no         texto:

(A) Sendo;         Neste         ano;         enquanto.
(B) Individualmente;         porque;         para.
(C) Entretanto;         Talvez;         Ainda         que.
(D) Nunca;         Naturalmente;         Mas.

Questão 26

A         partir         da         leitura         desta         crônica         jornalística,         assinale
abaixo         a         alternativa         que         apresenta         uma         interpretação
coerente         da         mesma:

(A) A         celebração         de         natal         é         muito         importante         para         a
matriarca         de         94         anos         da         família         que,
extremamente         ofendida         com         o         desinteresse         dos
sobrinhos,         netos         e         demais         familiares,         desejou         ter
contraído         logo         uma         doença         mortal.

(B) A         celebração         de         natal         importa         muito         para         Italo,
que         queria         que         que         ela         tivesse         ocorrido,         embora
saiba         que         nada         está         em         normalidade.         Seu         temor,
contudo,         é         o         de         que         a         família         aproveite         esse
impedimento         para         torná-lo         um         costume.

(C) A         celebração         de         natal         é         enfadonha         e         estranha
para         Italo         que,         por         ser         órfão,         não         gosta         de
reuniões         familiares.         Por         isso         ficou         feliz         ao
constatar         que         sua         família         pretende         desistir         das
comemorações         de         natal.

(D) A         celebração         de         natal         importa         muito         para         a         família
de         Italo,         tanto         que         todos         os         seus         parentes         se
prontificaram         a         correr         o         risco         de         contaminarem-se
para         estarem         juntos         no         natal,         situação         à         qual         o
autor         se         opôs.

Questão 27

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         apresenta         apenas
advérbios         e         expressões         adverbiais         da         "Crônica         sobre
o         vazio         deixado         pelas         festas         de         Natal         durante         a
pandemia":

(A) Dos;         apesar;         Neste         ano.
(B) Em;         nunca;         para.
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(C) Sempre;         mas;         em         seus         últimos         anos.
(D) Pela         primeira         vez         em         minha         vida;         não;         a         distância.

Questão 28

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         apresenta         verbo
intransitivo:

(A) "precisam         de         oportunidades         para         elaborar         sua
identidade         enquanto         grupo."

(B) "Famílias         que         vivem         espalhadas         em         duas         casas
ou         mais".

(C) "o         restante         da         família         desconsiderou         a         ideia         e
obrigou         o         amor,         desajeitado,         a         procurar         outras         vias
para         se         manifestar".

(D) "nada         está         normal".

Questão 29

A         partir         da         análise         da         progressão         textual         do         tema
principal         da         crônica,         é         correto         afirmar         que         a         mesma
ocorre         por         meio         da         seguinte         classe         de         palavras:

(A) Substantivos.
(B) Verbos.
(C) Conjunções.
(D) Adjetivos.

Questão 30

No         trecho         "Não         houve         o         reassegurar         de         normalidade
nenhuma         -         porque         nada         está         normal         -         e         nem         a
tranquilização         da         presença         dos         parentes         que,         de         uma
forma         ou         outra,         calharam         de         sobreviver         juntos         e
decidem         continuar         unidos";         a         palavra         destacada         em
negrito         significa:

(A) teto,         proteção         e         abrigo,         como         a         calha.
(B) sofrimento,         perecimento         e         dor,         como         resistir.
(C) enfado,         estagnação         e         impotência,         como         o         conceito

de         encalhar.
(D) ocorrer         ao         acaso,         por         coincidência,

espontaneamente,         como         a         ideia         de
acontecimento.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

"Na         noite         de         sexta-feira,         19         de         março,         foi         feita         uma
busca         ativa         de         escorpiões         nas         proximidades         das         ruas
Maranhão         e         Paraná         de         São         José         do         Cedro.         No         local
foram         coletados         diversos         escorpiões         que         foram
encaminhados         para         análise,         pois         já         foram

encontrados         outros         animais         peçonhentos         nas
mesmas         proximidades."
(https://www.prefcedro.sc.gov.br/noticias)

Qual         das         opções         abaixo         cita         uma         das         medidas         que
devemos         tomar         para         evitar         que         se         tenha         ambientes
favoráveis         ao         surgimento         destes         insetos?

(A) Colocar         lixo         e         entulho         apenas         em         terrenos         baldios.
(B) Evitar         aparar         as         plantas         e         gramas,         pois         a

vegetação         espanta         os         insetos.
(C) Deixar         os         sacos         de         lixo         abertos         para         que         não

sirvam         de         acomodação         para         eles.
(D) Não         acumular         lixo         e         entulho.

Questão 32

Qual         foi         o         primeiro         nome         dado         à         comunidade         que         deu
origem         à         cidade         de         São         José         do         Cedro?

(A) São         José.
(B) Recanto         de         São         José.
(C) Cedro.
(D) Repouso         do         Cedro.

Questão 33

A         história         de         Santa         Catarina         conta         que         o         estado
começou         a         ser         povoado         por         volta         de         1637.         Como         isso
aconteceu?

(A) Quando         os         índios         nativos         se         reuniram         formando
cidades.

(B) Com         a         chegada         dos         bandeirantes.
(C) Quando         imigrantes         holandeses         se         assentaram         na

região.
(D) Com         a         formação         de         comunidades         quilombolas.

Questão 34

A         lei         instituidora         de         regime         jurídico,         planos         de         carreira
e         estatuto         para         os         servidores         no         município         de         São
José         do         Cedro,         é         considerada         uma:

(A) Lei         Ordinária.
(B) PEC         -         Projeto         de         Emenda         Constitucional.
(C) Lei         Complementar.
(D) Lei         Extraordinária.

Questão 35

De         acordo         com         a         Lei         Orgânica         do         Município         de         São
José         do         Cedro/SC,         os         cargos         públicos         serão         criados:
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(A) Por         lei.
(B) De         acordo         com         a         vontade         do         Poder         Legislativo.
(C) À         revelia.
(D) De         acordo         com         a         vontade         do         Poder         Executivo.
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