
ODONTÓLOGO 1

 
 

 
 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Itapiranga 
Edital de Processo Seletivo para Emprego Público nº 04/2021  

________________________________________________________________________________ 

 

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 20 questões, numeradas de 1 à 20. 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 02h30min, 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

O         traumatismo         dentário         é         uma         situação         de         urgência
frequente         nos         consultórios         odontológico,         podendo
variar         desde         uma         simples         fratura         em         esmalte         até         a
perda         total         do         elemento         dentário.

I.Concussão         é         uma         lesão         de         tecidos         de         suporte         sem
perda         ou         deslocamento         do         elemento         dental.
II.Na         luxação         lateral         é         indicado         o         reposicionamento
do         elemento         dental         e         necessidade         de         contenção
semirrígida         por         quatro         semanas.         Pode         ser         necessária
a         realização         de         tratamento         endodôntico.
III.Em         casos         de         fratura         de         coroa         e         raiz         no         sentido
vertical,         pode-se         manter         o         elemento         radicular         por
meio         de         técnicas         de         reposicionamento         dental,         sendo
necessária         a         realização         do         tratamento         endodôntico
pelo         risco         de         necrose         pulpar.
IV.Na         luxação         extrusiva,         o         elemento         dental         se
desloca         parcialmente         no         sentindo         axial         do         alvéolo
dental.                  Não         há         presença         de         sangramento         e
aparência         de         dente         encurtado.

Assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Apenas         I,         II         e         IV         estão         corretas.
(B) Apenas         I         e         II         estão         corretas.
(C) Todas         as         alternativas         estão         corretas.
(D) Apenas         a         IV         está         incorreta.

Questão 02

A         perda         da         superfície         dos         dentes         ou         lesão         não
cariosa,         é         um         processo         fisiológico         que         ocorre         ao
longo         do         envelhecimento.         No         entanto,         quando         o         grau
de         destruição         das         estruturas         dentárias         gera
problemas         funcionais,         estéticos         ou         de         sensibilidade,
instala-se         um         processo         considerado         patológico.
Sobre         as         lesões         não         cariosas,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) Atrição         é         definida         como         o         desgaste         patológico         da
superfície         do         dente         ou         restauração         causada         pela
escovação         traumática,         podendo         ocorrer         tanto         na
dentição         permanente         quanto         na         decídua.

(B) Erosão         pode         afetar         apenas         um         dente,         e
clinicamente         apresenta-se         em         formato         de         cunha,
geralemnte         profundas         e         com         margens         definidas.

(C) A         abfração         tem         sido         descrita         como         a         perda
patológica,         progressiva         da         estrutura         dentária
causada         por         processo         químico         sem         envolvimento
de         ação         bacteriana.         É         causada         por         exposição         aos
ácidos         provenientes         de         bebidas,         sucos         de         fruta,
vinhos,         bebidas         desportivas,         todos         os
refrigerantes,         vinagre,         ácidos         orgânicos,
principalmente         o         lático,         cítrico         e         málico         utilizados
na         indústria         alimentícia.

(D) Abrasão         é         um         processo         de         desmineralização         ou
perda         patológica         da         estrutura         dentária         ou
restauração,         livre         de         placa         bacteriana         que         ocorre
de         maneira         lenta,         gradual         e         progressiva         devido         a
hábitos         nocivos.

Questão 03

De         acordo         com         a         lei         n°         8.080/90,         são         princípios         e
diretrizes         do         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS),
EXCETO:

(A) Utilização         da         epidemiologia         para         o
estabelecimento         de         prioridades,         a         alocação         de
recursos         e         a         orientação         programática.

(B) Assistência         a         saúde         é         baseada         em         razões
socioeconômicas         e         raciais.

(C) Universalidade         de         acesso         aos         serviços         de         saúde
em         todos         os         níveis         de         assistência.

(D) Divulgação         de         informações         quanto         ao         potencial
dos         serviços         de         saúde         e         a         sua         utilização         pelo
usuário.

Questão 04

O         conceito         de         oclusão,         de         modo         funcional         e         biológico
significa         o         relacionamento         entre         os         dentes         maxilares
e         mandibulares,         e         entre         estes         e         as         demais         estruturas
do         sistema         estomatognático,         tais         como         periodonto,
articulação         temporomandibular         e         mecanismo
neuromuscular.         Sobre         os         conceitos         de         oclusão,
marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Cúspides         não         cêntricas         ou         de         balanceio         ou         de
proteção,         são         as         cúspides         vestibulares         dos         dentes
inferiores         e         as         palatinas         dos         dentes         superiores.

(B) Vertentes         protrusivas         são         as         vertentes         dos         dentes
posteriores         que         deslizam         durante         o         movimento
protrusivo         da         mandíbula         para         logo         depois
desocluírem         assim         que         se         inicia         a         ação         da         guia
anterior.         São         as         vertentes         mesiais         das         cúspides
superiores         e         distais         das         cúspides         inferiores.

(C) Sulcos         retrusivos         são         os         sulcos         pelos         quais
passam         as         cúspides         de         contenção         cêntrica
durante         a         retrusão         mandibular.         Estão         localizados
na         região         do         sulco         principal         e         tem         sentido         inverso
aos         sulcos         protrusivos         ,         ou         seja,         tem         direção
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ântero-posterior         nos         dentes         superiores         e
póstero-anterior         nos         dentes         inferiores.

(D) Cúspides         de         contenção         cêntrica,         também
denominadas         cúspides         de         apoio,         de         trabalho         ou
de         parada         em         cêntrica         são         aquelas         que         ocluem
com         fossas         ou         cristas         marginais         dos         dentes
antagonistas.         Sendo         as         cúspides         vestibulares         dos
dentes         superiores         e         linguais         dos         dentes         inferiores.

Questão 05

A         oclusão         ideal         é         aquela         que         atua         harmonicamente         e
não         apresenta         nenhuma         manifestação         patológica
sobre         os         dentes         ou         estruturas         de         suporte.         Para         a
determinação         de         uma         oclusão         ideal,         alguns         critérios
são         avaliados,         estabelecendo         ou         não         a         presença         de
uma         oclusão         ideal.         Sendo         assim,         não         faz         parte         de
uma         oclusão         ideal:

(A) Espaço         funcional         livre         fisiológico.
(B) Forças         oclusais         distribuídas         nas         áreas         de         trabalho

e         no         sentido         perpendicular         dos         dentes.
(C) Forças         oclusais         distribuídas         nas         áreas         de

balanceio         e         no         sentido         perpendicular         dos         dentes.
(D) Curvas         de         Compensação         (SPEE         e         WILSON)         em

harmonia.

Questão 06

São         características         do         preparo         de         restaurações
indiretas         do         tipo         Inlay:

(A) Ângulos         internos         agudos.
(B) Paredes         expulsivas         com         aproximadamente         12°.
(C) Ístimo         mínimo         de         2,5mm.
(D) Margens         nítidas         e         em         aproximadamente         45°,         não

devendo         coincidir         com         os         contatos         oclusais.

Questão 07

O         Diabetes         Mellitus,         é         uma         doença         metabólica
crônica,         estando         suas         causas         associadas         a         fatores
genéticos         ou         por         problemas         nas         células         do         pâncreas.
Em         2015,         o         Ministério         da         Saúde,         em         parceria         com         o
IBGE,         registraram         a         prevalência         da         doença         no         total
de         9         milhões         de         brasileiros,         cerca         de         6,2%         da
população         adulta.         E         embora         não         seja         característica
determinante         da         doença,         a         incidência         e         progressão
de         manifestações         orais         podem         ocorrer,         em         virtude         do
descontrole         dos         níveis         de         glicose         na         corrente
sanguínea.         Frente         a         isso,         é         fundamental         que         o
cirurgião         dentista         tenha         conhecimento         das         possíveis
complicações         da         doença         na         mucosa         oral,         sendo
algumas         delas,         EXCETO:

(A) Xerostomia         e         hálito         cetônico.
(B) Doença         periodontal         e         dificuldade         de         cicatrização.
(C) Hipoplasia         de         esmalte         e         osteorradionecrose.
(D) Ulcerações         na         mucosa         bucal         e         distúrbios         da

gustação.

Questão 08

A         cárie         dentária         é         uma         doença         causada         por         biofilme
bacteriano         e         representa         a         fonte         mais         comum         de
agressão         e         antígenos         para         a         polpa.         A         medida         que         o
biofilme         da         cárie         promove         a         destruição         da         dentina,         se
aproxima         ou         atinge         o         tecido         pulpar,         respostas
inflamatórias         da         polpa         são         desencadeadas.         Sobre
estas         respostas         inflamatórias,         marque         a         alternativa
INCORRETA:

(A) Pulpite         reversível         é         por         definição         uma         leve
alteração         inflamatória         da         polpa,         em         fase         inicial,         em
que         a         reparação         tecidual         advém         uma         vez         que         seja
removido         o         agente         desencadeador         do         processo.

(B) A         necrose         gangrenosa,         ocorre         em         dentes
traumatizados,         cujas         polpas         sofreram         necrose         de
coagulação         asséptica         e         que         se         tornaram
infectadas         posteriormente.

(C) Em         dentes         de         pacientes         jovens,         a         inflamação
crônica         da         polpa         pode         resultar         na         formação         de         um
pólipo,         condição         conhecida         como         pulpite
hiperplásica.

(D) Em         casos         de         necrose         pulpar,         o         teste         pulpar         a         calor
é         um         dos         mais         confiáveis         para         determinar         a
vitalidade         da         polpa,         pois         o         resultado         é         sempre
negativo.

Questão 09

Paciente         HGX,         sexo         feminino,         13         anos         de         idade,
compareceu         ao         consultório         odontológico         para
avaliação         rotineira,         sem         nenhuma         queixa
sintomatológica.         Ao         exame         clínico,         notou-se         pequeno
aumento         de         volume         séssil         na         gengiva         vestibular         da
maxila,         em         região         do         elemento         63.         Ao         exame
radiográfico,         notou-se         a         presença         de         uma         lesão
radiolúcida         circunscrita         com         calcificações         em         aspecto
de         flocos         de         neve,         envolvendo         a         coroa         do         elemento
23         e         se         estendendo         apicalmente         ao         longo         da         raiz,
passando         pela         junção         amelocementária.         Qual         sua
hipótese         diagnóstica?

(A) Odontoblastoma.
(B) Cisto         dentígero.
(C) Tumor         odontogênico         adenomatóide.
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(D) Displasia         Cemento         Óssea         Periapical.

Questão 10

Sobre         as         infecções         bacterianas,         virais         e         fúngicas,
análise         as         assertivas         abaixo:

I.Hanseníase         é         uma         doença         infecciosa         crônica
causada         pelo         Mycobacterium         leprae.         São         duas         as
apresentações         clínicas         observadas.         A         primeira         lepra
tuberculoide,         que         aparece         em         pacientes         com
resposta         imune         baixa.         E         a         segunda,         a         lepra
lepromatosa,         que         é         observada         em         pacientes         com
resposta         imune         mediada         por         células         reduzida.         Esses
pacientes         exibem         numerosos         microrganismos         no
tecido,         não         respondem         ao         teste         cutâneo         da         lepromina
e         apresentam         doença         difusa.
II.A         paracoccidioidomicose         é         uma         infecção         bacteriana
profunda,         ocasionada         pelo         organismo
Paracoccidioides         brasiliensis.         Os         pacientes         com
paracoccidioidomicose         geralmente         são         de         meia-idade
no         momento         do         diagnóstico         e         a         maioria         com         atividade
na         agricultura.         A         maioria         dos         casos         aparece         como
infecções         pulmonares         após         a         exposição         aos         esporos
do         microorganismo.         As         lesões         orais         são         normalmente
observadas         e         aparecem         como         ulcerações         similares         a
amoras         que         afetam         na         maioria         das         vezes         a         mucosa
alveolar,         gengiva         e         palato.
III.A         sífilis         primária         é         caracterizada         pelo         cancro,         que
se         desenvolve         na         área         de         inoculação,         tornando-se
clinicamente         evidente         de         3         a         90         dias         após         a
exposição         inicial.         Já         a         sífilis         secundária,         é         identificada
clinicamente         de         quatro         a         dez         semanas         após         a
infecção         inicial.
IV.A         mononucleose         infecciosa         é         uma         doença
sintomática         resultante         da         exposição         ao         vírus
Epstein-Barr         (EBV,         HHV-4).         A         infecção         ocorre
usualmente         pelo         contato         íntimo.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         CORRETA         dos
itens         acima:

(A) Todas         as         alternativas         estão         corretas.
(B) Apenas         a         alternativa         II         está         incorreta.
(C) Apenas         as         alternativas         I         e         II         estão         incorretas.
(D) Apenas         as         alternativas         I,         III         e         IV         estão         corretas.

Questão 11

Os         músculos         da         mastigação         são         aqueles         que         agem
sobre         a         mandíbula,         proporcionando         movimentos
necessários         para         o         processo         da         mastigação.                  Sobre
eles,         marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) Os         músculos         da         mastigação         apresentam         fáscias
individuais,         sendo         a         fáscia         do         músculo         temporal         a
menos         desenvolvida         e         resistente.

(B) O         músculo         temporal         é         um         músculo         elevador         da
mandíbula,         porém         suas         fibras         posteriores         (de
direção         horizontal)         colaboram         na         retrusão         da
mandíbula.

(C) O         músculo         pterigoídeo         lateral         é         um         músculo         longo,
de         forma         retangular         que         apresenta         dois         feixes.         O
feixe         superior,         insere-se         apenas         na         fóvea
pterigóidea         do         colo         da         mandíbula,         e         o         feixe
inferior,                  insere-se         na         cápsula         da         ATM         (e
indiretamente         na         margem         anterior         do         disco
articular)         e         na         fóvea         pterigóidea         do         colo         da
mandíbula.

(D) O         músculo         masseter         é         um         músculo         bem         espesso,
de         formato         aproximadamente         quadrangular,         e
trata-se         de         um         potente         músculo         abaixador         da
mandíbula.

Questão 12

As         neoplasias         de         glândula         salivar         constituem         uma
importante         área         no         campo         da         patologia         oral         e
maxilofacial.         Apesar         de         serem         tumores         incomuns,
não         são         raros.         A         incidência         anual         das         neoplasias         de
glândula         salivar         ao         redor         do         mundo         varia         de         cerca         de
1,0         a         6,5         casos         por         100.000         indivíduos.         Sobre         essas
neoplasias,         é         CORRETO         afirmar         que:

I.O         adenoma         pleomórfico,         ou         tumor         misto         benigno,         é
a         neoplasia         de         glândula         salivar         mais         comum.         Ele
representa         cerca         de         50%         a         77%         das         neoplasias         da
parótida,         53%         a         72%         dos         tumores         da         glândula
submandibular,         e         33%         a         41%         dos         de         glândula         salivar
menor.
II.A         localização         mais         comum         das         neoplasias         de
glândula         salivar         é         a         glândula         parótida,         representando
61%         a         80%         de         todos         os         casos.
III.O         tumor         de         Warthin         é         uma         neoplasia         benigna         que
ocorre         quase         exclusivamente         na         glândula
submandibular.
IV.O         carcinoma         mucoepidermoide         é         uma         das
neoplasias         malignas         de         glândula         salivar         mais         comum,
representando         4%         a         10%         de         todas         as         neoplasias         das
glândulas         salivares         maiores         e         13%         a         23%         das
glândulas         salivares         menores.
V.O         melhor         tratamento         dos         adenomas         pleomórficos         é
a         enucleação.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         CORRETA         dos
itens         acima:
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(A) Apenas         as         alternativas         I,         II         e         IV         estão         corretas.
(B) Apenas         a         alternativa         III         está         incorreta.
(C) Apenas         as         alternativas         I,         II,         III         e         IV         estão         corretas.
(D) Apenas         a         alternativa         I         está         correta.

Questão 13

Sobre         as         cerâmicas         utilizadas         em         restaurações
indiretas,         é         INCORRETO         afirmar         que:

(A) Cerâmicas         ricas         em         alumina,         são         indicadas         para         a
confecção         de         infraestruturas         de         coroas         unitárias
anteriores,         posteriores         e         próteses         parciais         fixas
pouco         extensas,         as         quais         serão         cobertas         por         tipos
específicos         de         cerâmicas         de         cobertura.

(B) Cerâmicas         ricas         em         zircônia         apresentam         alta
opacidade,         fator         que         pode         prejudicar         a         estética.

(C) Cerâmicas         com         alto         teor         de         dissilicato         de         lítio
podem         ser         utilizadas         como         material         único         e         como
infraestrutura         unitária         ou         de         até         três         elementos,
sobre         a         qual         serão         aplicadas         cerâmicas         de
cobertura.

(D) As         cerâmicas         feldspáticas         são         constituídas         por
uma         matriz         de         vidro         e         uma         ou         mais         fases
cristalinas         (feldspato,         quartzo,         caolim         e         leucita).
Sua         qualidade         estética         é         excelente,         porém         seu
módulo         de         elasticidade         é         bastante         baixo,         o         que
oferece         pouca         resistência         flexural.

Questão 14

Sobre         a         irrigação         das         estruturas         da         cavidade         oral,
marque         a         alternativa         INCORRETA:

(A) A         bochecha         é         irrigada         pela         artéria         bucal         (artéria
maxilar)         e         pela         artéria         transversa         da         face,         que
podem         anastomosar-se         com         ramos         da         artéria
facial.

(B) Os         lábios         são         irrigados         pelas         artérias         labiais
superiores         e         inferiores,         ramos         da         artéria         facial.

(C) A         porção         anterior         do         palato         (até         os         caninos)         é
irrigada         pela         artéria         nasopalatina.

(D) O         palato         mole         é         irrigado         pela         artéria         palatina
maior.

Língua Portuguesa

Questão 15

Assinale         abaixo         a         alternativa         em         que         o         uso         da         crase
está         CORRETO:

(A) Também         aceitamos         pagamentos         à         prazo!
(B) O         boleto         é         referente         à         uma         multa         de         trânsito.
(C) Com         relação         à         todos         que         estão         presentes,         não         se

preocupem,         tudo         será         resolvido         o         mais         depressa
possível.

(D) Eu         cheguei         àquele         ponto         da         vida         em         que         o         que
mais         importa         é         ter         saúde         e         paz         de         espírito.

Questão 16

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         não         se         refere         a         um
vício         de         linguagem         da         língua         portuguesa:

(A) Catacrese,         porque         tem         a         ver         com         figura         de
linguagem:         "Cuidado         com         a         asa         da         xícara".

(B) Pleonasmo,         porque         tem         a         ver         com         semântica:
"Queria         ver         com         os         olhos         aquela         cena".

(C) Solecismo,         porque         tem         a         ver         com         sintaxe:         "Haviam
muitos         anos         que         não         nos         falávamos".

(D) Neologismo,         porque         tem         a         ver         com         léxico:         "Eu
queriamente         que         belamente         tudo         resolvessece".

Questão 17

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         possui         oração
subordinada         adverbial:

(A) Eu         vou         me         retirar         para         que         você         fique         mais         à
vontade.

(B) Os         alunos         que         quiserem         melhorar         a         nota         devem
reescrever         a         prova         corrigida         no         caderno.

(C) Os         alunos,         que         querem         melhorar         a         nota,         devem
reescrever         a         prova         corrigida         no         caderno.

(D) Eu         apenas         perguntei         se         você         não         queria         que         eu
comprasse         algo         para         você         na         padaria.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Situada         na         região         sul         do         país,                  __________         se
estende         para         a         Argentina         e         o         Uruguai         e         é         de         elevada
importância         econômica,         pois         facilita         as         atividades
agrícolas         e         industriais.

Assinale         a         alternativa         que         completa         corretamente         a
lacuna         no         texto         acima:

(A) o         Mar         da         Mata.
(B) o         Rio         Catarina.
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(C) a         Bacia         do         Uruguai.
(D) a         Floresta         Catarinense.

Questão 19

A                  iniciativa         das         leis         que         versem         sobre         o         regime
jurídico         dos         servidores         públicos         municipais         é         de
competência         privativa         do:

(A) Vereador.
(B) Cidadão.
(C) Prefeito         Municipal.
(D) Juiz.

Questão 20

"Butantan         localiza         variante         suíça         do         novo         coronavírus
em         SP         e         confirma         outro         caso         da         sul-africana."
(https://g1.globo.com/bemestar)
Muito         se         tem         ouvido         falar         sobre         as         variantes         que
surgiram         após         a         disseminação         do         coronavírus         em         um
ou         outro         país.         Mas         afinal,         o         que         é         a         variante         de         um
vírus?

(A) É         um         vírus         descendente         do         primeiro,         que         será
sempre         mais         agressivo.

(B) É         um         novo         tipo         de         vírus,         independente         do
primeiro,         mas         que         surge         sem         que         este         já         tenha
sido         eliminado.

(C) É         um         vírus         descendente         do         primeiro,         que         será
sempre         menos         agressivo.

(D) É         um         vírus         que         descende         do         que         foi         identificado
primeiro,         após         sofrer         algum         tipo         de         mutação,
podendo         ficar         mais         ou         menos         agressivo.
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