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Município de Tunápolis 

Estado de Santa Catarina 

 Concurso Público 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 Resposta, com as informações 

solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. 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 

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 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 Resposta. 

 A prova terá duração de 03 horas, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

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 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 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. A região apontada na imagem, faz referência à: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Processo Coronóide. 

B) Côndilo. 

C) Incisura mandibular. 

D) Língula mandibular. 

 

02. São indicações do bloqueio do nervo alveolar superior posterior, exceto: 

A) Tratamento envolvendo dois ou mais molares superiores. 

B) Quando a injeção supraperiosteal está contraindicada (ex.: inflamações ou infecções agudas). 

C) Quando a injeção supreperiosteal foi ineficaz. 

D) Procedimentos dentários envolvendo pré-molares superiores. 

 

03. Na técnica de bloqueio do nervo alveolar superior anterior, são áreas anestésicas: 

I - Polpa do incisivo central superior até o canino superior do lado da injeção; 

II - Tecido periodontal vestibular (labial) e ossos desses mesmos dentes; 

III - Pálpebra inferior, aspecto lateral do nariz e lábio superior; 

IV - Em alguns pacientes pode-se observar a anestesia das polpas dos pré-molares superiores e a 

raiz mésio-vestibular do primeiro molar. 

Dos itens acima: 

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

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  

 

04. Dos anestésicos locais a seguir, o que possui duração mais longa é: 
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A) Lidocaína. 

B) Mepivacaína. 

C) Bupivacaína. 

D) Prilocaína. 

 

05. São regiões anestesiadas pela técnica do nervo palatino maior: 

A) Molares superiores do lado anestesiado. 

B) Porção posterior do palato duro e seus tecidos moles sobrejacentes do lado anestesiado. 

C) Raiz disto palatina do primeiro molar superior do lado anestesiado. 

D) Tecido periodontal vestibular em região de molares posteriores do lado anestesiado. 

 

06. São contraindicações do uso da epinefrina, exceto: 

A) Hipertensos (PA sistólica > 140mmHg ou diastólica maior que 80 mmHg). 

B) Período menor que 6 meses após acidente vascular encefálico. 

C) Angina de peito instável. 

D) Insuficiência cardíaca congestiva não tratada ou não controlada. 

 

07. Para controle e prevenção da dor, é preciso conhecer os mecanismos de ação dos anti-inflamatórios, 

sendo assim, analise: 

I - A utilização diária de ácido acetilsalicílico (AAS) deve ser avaliada com critério pelo cirurgião 

dentista antes da realização de procedimentos cirúrgicos. Isso ocorre pois o mesmo é um antiagregante 

plaquetário, aumentando o risco de sangramento do paciente; 

II - O paracetamol, inibidor de COX, possui ação anti-inflamatória e pode ser usado por gestantes e 

lactantes; 

III - Por serem mais efetivos na redução da dor aguda e crônica, deve-se preferir os 

antiinflamatórios não-hormonais (AINE’s) inibidores seletivos da COX2 (coxibes) aos não-seletivos. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Todos os itens estão incorretos.  

 

08. “Após sofrer uma queda, uma criança de 5 anos de idade chega ao consultório odontológico, 

acompanhada dos pais, com sangramento na região do elemento 51. A criança estava muito nervosa e não 

colaborava com o atendimento. O uso do condicionamento psicológico não foi suficiente para acalmá-la e, 
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portanto, o cirurgião dentista instituiu terapia farmacológica com benzodiazepínico para conseguir 

realizar o atendimento.”   

Marque a alternativa que indica a prescrição mais adequada para o caso: 

A) Lorazepam, 5mg/kg, 2h antes do atendimento. 

B) Diazepam, 0,2mg/kg, 1h antes do atendimento. 

C) Midazolam, 15mg, 1h antes do atendimento. 

D) Valeriana 100mg, 1h antes do atendimento. 

 

09. Ao aumentar o KVp de um aparelho de raio X, observa-se: 

A) Redução do número de fótons gerados. 

B) Redução da energia média dos fótons. 

C) Redução da energia máxima dos fótons. 

D) Elevação da diferença de potencial entre o cátodo e o ânodo. 

 

10. O tratamento de câncer na região oral comumente inclui a irradiação da mandíbula ou da maxila. 

Como consequência o paciente pode desenvolver osteorradionecrose. Analise as alternativas em 

verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que contém a sequência correta: 

(__) - Isso ocorre porque a radiação age destruindo osteoblastos e, em menor grau, osteoclastos; 

(__) - Na osteorradionecrose a mucosa se decompõe com a exposição do osso subjacente; 

(__) - É a complicação clínica mais grave que pode ocorrer no osso após a irradiação; 

(__) - A menor vascularização da maxila torna-a susceptível à infecção por microorganismos da cavidade 

oral. 

A) V-V-V-V. 

B) V-V-V-F. 

C) F-V-V-F. 

D) V-F-V-F. 

 

11. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“A Técnica ______________________ obtém imagens que incluem as coroas dos dentes superiores e inferiores e 

a crista alveolar do mesmo receptor. É bastante usada para detectar cáries interproximais em estágios 

iniciais de desenvolvimento.”  

A) Bitewing. 

B) Periapical. 

C) Paralelismo. 

D) Bissetriz. 
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12. “Essa condição ocorre nas crianças e nos adultos jovens que têm grandes exposições da polpa nas quais 

o teto dentinário inteiro está ausente. Os dentes mais acometidos são os molares decíduos quem têm 

grandes câmaras pulpares.”  

O trecho acima faz referência à: 

A) Necrose pulpar. 

B) Pulpite hiperplásica crônica. 

C) Pulpite irreversível. 

D) Pulpite reversível. 

 

13. O acúmulo de células inflamatórias agudas no ápice de um dente não vital é denominado abscesso 

periapical. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta: 

A) Os abscessos periapicais se tornam assintomáticos à medida que o material purulento se 

acumula dentro do alvéolo. 

B) O dente acometido responde ao frio ou ao teste pulpar elétrico. 

C) Radiograficamente pode-se observar um espessamento do ligamento periodontal apical, uma 

radiolucidez mal definida ou ambos. 

D) Podem ser observadas cefaleias, porém ausência de febre e calafrios. 

 

14. São fatores locais associados à gengivite, exceto: 

A) Trauma local. 

B) Diabetes Melito. 

C) Apinhamento dos dentes com sobreposição. 

D) Fechamento labial inadequado. 

 

15. A maior prevalência de periodontite crônica está associada a alguns fatores, exceto: 

A) Tabagismo. 

B) Infecção por HIV. 

C) Diabetes Melito. 

D) Pacientes jovens. 

 

16. Um abscesso periodontal aparece como uma zona de alargamento gengival ao longo da face lateral 

de um dente. Seus sintomas mais comuns incluem: 

I - Dor pulsante e halitose; 

II - Sensibilidade extrema à palpação da gengiva afetada; 
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III - Linfadenopatia; 

IV - Sensibilidade, mobilidade e intrusão do dente adjacente. 

Dos itens acima:  

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

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

D) Os itens I, II, III e IV estão corretos. 

 

17. São características da candidíase pseudomembranosa: 

A) É mais comum do que a candidíase eritematosa. 

B) Perda difusa de papilas filiformes do dorso da língua, resultando em aparência despapilada e 

avermelhada. 

C) Presença de placas brancas aderentes que se parecem com leito coalhado na mucosa oral e 

podem ser removidas com auxílio de espátula ou gaze seca. 

D) Presença de mancha branca que não pode ser removida por raspagem. 

 

18. Em relação ao condiloma acuminado assinale a alternativa correta: 

A) É uma proliferação da submucosa induzida por HPV que pode acometer a cavidade bucal. 

B) É mais comum em pacientes acima de 40 anos de idade. 

C) As lesões bucais são mais comuns na mucosa labial e freio lingual. 

D) Um condiloma típico aparece como uma lesão ulcerada com muita sintomatologia dolorosa.  

 

19. É considerado princípio organizativo do Sistema Único de Saúde – SUS: 

A) Universalidade. 

B) Integralidade. 

C) Descentralização. 

D) Equidade. 

 

20. “É um princípio do Sistema Único de Saúde – SUS, que oferece os meios para melhorar a coordenação 

e integração do cuidado em saúde e os custos e proporciona escala mais adequada e maior participação 

dos cidadãos no processo de tomada de decisão. Contudo, apesar dos benefícios, apresenta desafios, tais 

como as dificuldades para integrar e coordenar as ações e serviços, em diferentes espaços geográficos, com 

distintas gestões e gerências para atender as necessidades de saúde e demandas da população na escala, 

qualidade e custos adequados.” 

 O trecho acima faz referência à: 
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A) Descentralização. 

B) Integralidade. 

C) Universalidade. 

D) Regionalização. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

21. “Leôncio sentiu-se esmagado, e arrependeu-se mil e uma vezes de ter provocado tão imprudentemente 

aquele leviano e estouvado rapaz.” (Bernardo Guimarães). O verbo grafado torna o sujeito agente e 

paciente da ação, logo sua voz verbal é: 

A) Voz ativa. 

B) Voz passiva. 

C) Voz reflexiva. 

D) Voz passiva sintética.  

 

22. “Três mesas grandes foram utilizadas para o almoço beneficente.”  

A concordância nominal é o acordo entre o substantivo e seus modificadores.  Assinale a alternativa que 

apresenta apenas modificadores do substantivo “mesas” na frase acima: 

A) Três – grandes. 

B) Três – foram. 

C) Grandes – foram. 

D) Três – utilizadas.  

 

23. “O modo ______________________________ é o modo da realidade: serve para enunciar um fato ou um estado 

verdadeiros ou supostos verdadeiros, em orações independentes ou dependentes, declarativas, 

interrogativas ou exclamativas, quer afirmando, quer negando.”. Relativo aos modos verbais, assinale a 

alternativa que completa corretamente a lacuna:  

A) Indicativo. 

B) Imperativo. 

C) Subjuntivo exortativo.  

D) Subjuntivo optativo. 

 

24. “Muitos hoje em dia morrem de fome”. Assinale a alternativa que contém corretamente a função 

sintática do termo destacado: 

A) Adjunto Adnominal. 
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B) Adjunto Adverbial. 

C) Complemento nominal. 

D) Vocativo. 

 

25. Assinale a oração que faz uso incorreto da crase: 

A) Os papeis do divórcio estão sobre à mesa da cozinha.  

B) À noite, gostaria de ir ao shopping com meus amigos.  

C) Fui à farmácia comprar antibióticos para meu filho.  

D) Irei à Bahia nas minhas próximas férias do trabalho.  

 

26. Um pronome mal utilizado às vezes pode expressar redundância. Assinale a oração em que isso 

ocorre:  

A) Deixe-me sozinho, pai! Não estou bem para conversar.  

B) Nas olimpíadas, o ginasta machucou a sua perna. 

C) Esta bolsa é minha, devolve-me! 

D) Após fumar, jogue o cigarro no lixo! 

 

27. “Ele disse que amanhã irá ao show se não chover e se não houver aquele engarrafamento que tanto 

tem infernizado a vida dos paulistanos.” 

O período acima é: 

A) Simples, formado por uma oração. 

B) Composto, formado por quatro orações. 

C) Composto, formado por cinco orações. 

D) Composto, formado por seis orações. 

 

28. Não há locução adverbial em: 

A) Pela manhã, costumo beber um pouco de água natural para melhorar o funcionamento intestinal. 

B) “E só agora notava que todos esses afagos eram sempre ocultos e assustados, feitos como que 

ilegalmente, às escondidas, e quase sempre acompanhados de choro.” (Aluísio Azevedo) 

C) “As seções avançadas ascendiam, porém, mais rápidas, pelas barrancas, conquistando o terreno, 

até que outra irrupção repentina do adversário lhes tomasse a frente, ou as aferrasse de soslaio.” 

(Euclides da Cunha) 

D) Aos domingos eu pratico exercícios físicos. 
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29. “Eles estavam extremamente atrasados para a festa.” 

O verbo grifado é: 

A) Transitivo direto. 

B) Transitivo indireto. 

C) Intransitivo. 

D) De ligação. 

 

30. “Trânsito” e “público” são acentuados porque:  

A) São palavras proparoxítonas, pois recebem o acento agudo na antepenúltima sílaba.  

B) São palavras oxítonas, pois possuem vogais “a” e “u” semiabertas. 

C) Não possuem mais acentos segundo a nova reforma ortográfica. 

D) São palavras paroxítonas, pois recebem o acento agudo na antepenúltima sílaba.  

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. De acordo com a Lei Orgânica de Tunápolis – SC: 

(__) - O Prefeito Municipal, por intermédio de ato administrativo, estabelecerá as atribuições dos seus 

auxiliares diretos, definindo-lhes competências, deveres e responsabilidades; 

(__) - Será de 2 (dois) anos o mandato do Prefeito e do Vice-Prefeito, a iniciar-se no dia 1º de Janeiro do 

ano seguinte ao da eleição; 

(__) - O Projeto de Decreto Legislativo é a proposição destinada a regular matéria de competência exclusiva 

da Câmara que produza efeitos externos, não dependendo da sanção ou veto do Prefeito. 

A) V-V-V.  

B) V-F-V. 

C) F-V-V. 

D) V-F-F.  

 

32. A Ásia é o continente dos contrastes, apresentando uma elevada variação climática, geomorfológica, 

demográfica, cultural e territorial. São países que fazem parte do Continente Asiático, exceto: 

A) Armênia.  

B) Geórgia.   

C) Cazaquistão.  

D) Romênia. 
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33. Com base na notícia a seguir e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e 

assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“O presidente eleito do ______________________, Andrés Manuel López Obrador, irá colocar sua presidência à 

prova em um referendo dentro de três anos, dando à população do país a chance de decidir se ele deve ou 

não continuar no poder no meio de seu mandato de seis anos.” 

(Fonte adaptada g1. globo.com > acesso em 2 de julho de 2018) 

A) Uruguai. 

B) Equador. 

C) Canadá.  

D) México.  

 

34. “Foi um conflito que aconteceu entre os Estados Unidos (liderando forças internacionais) contra o 

Iraque no começo de 1991. O ataque americano foi consequência da invasão do Kuwait pelo exército 

iraquiano em 1990. Essa guerra ficou internacionalmente conhecida por causa das imagens do conflito 

que foram transmitidas em tempo real pela cadeia televisiva dos Estados Unidos.” 

O trecho acima faz referência a:  

A) Guerra de Java.  

B) Guerra do Golfo. 

C) Guerra dos Bôeres.  

D) Guerra de Secessão.  

 

35. “O navio humanitário ‘Open Arms’ chegou na quarta-feira (04/07/2018) ao porto de Barcelona com 

60 migrantes, entre eles cinco menores, resgatados à deriva no Mediterrâneo e acolhidos pelo governo 

espanhol, após serem rejeitados pela Itália.” 

(Fonte adaptada g1. globo.com > acesso em 03 de julho de 2018) 

Em relação ao Mar Mediterrâneo, podemos afirmar que situa-se entre: 

A) América, a Europa e a Oceania.  

B) Antártida, a Europa e a América.  

C) Oceania, a África e a Antártida.  

D) Europa, a Ásia e a África. 

 


