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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 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! 

________________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Afim         de         proteger         a         polpa         dos         efeitos         nocivos         dos
materiais         restauradores         e         de         alguns         cimentos
odontológicos,         são         empregados         medicamentos
denominados         forradores         ou         bases         protetoras         do
complexo         dentina-polpa.                  Estes         materiais         devem
reunir         algumas         características         para         que         sejam
realmente         eficientes.         Sendo         elas:

I.Isolamento         químico,         térmico         e         elétrico,         não
permitindo         a         passagem,         para         o         tecido         pulpar,         de         íons
metálicos         ou         outros         produtos         tóxicos,         de         variações         de
temperatura         ou         correntes         elétricas         e         galvânicas.
II.Compatibilidade         química         com         os         demais         materiais
restauradores,         não         impedindo         ou         interferindo         em
suas         reações         químicas.
III.Biocompatibilidade,         isto         é,         não         provocarem
reações         nocivas         ao         tecido         pulpar.
IV.Propriedades         antimicrobianas,         ser         bactericidas         ou
bacteriostáticos,         impedindo         o         desenvolvimento         de
microrganismos         na         interface         dente-restauração.

Está         (ão)         CORRETA         (S):

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

Questão 02

Nem         sempre         a         relação         entre         cirurgiões-dentistas         é
um         mar         de         rosas.         No         entanto,         ao         difamar         um         colega
de         profissão         estamos         cometendo         uma:

(A) Liberdade         de         expressão.
(B) Crime         de         responsabilidade.
(C) Quebra         de         decoro.
(D) Infração         ética.

Questão 03

Dentre         os         instrumentais         a         seguir,         assinale         o         fórceps
necessário         para         exodontia         do         elemento         47.

(A) Fórceps         18L.
(B) Fórceps         18R.

(C) Fórceps         151.
(D) Fórceps         17.

Questão 04

O         procedimento         cirúrgico,         que         consiste         na         exérese         do
tecido         gengival         que         reveste         a         face         incisal         ou         oclusal
da         coroa         dentária         de         um         dente         decíduo         ou
permanente         não         irrompido,         de         forma         a         lhe         permitir         um
caminho         livre         para         ocupar         a         sua         posição         normal         no
arco         é         definido         como:

(A) Ulotomia.
(B) Aumento         de         coroa         clínica.
(C) Gengivoplastia.
(D) Exérese.

Questão 05

Baseado         na         Classificação         de         Spaulding,         os         artigos
odontológicos         são         divididos         em         três         grupos
específicos:                  Artigos         críticos:         tocam         e         penetram         nos
tecidos,         Artigos         semi-críticos:         tocam,         mas         não
penetram         nos         tecidos         e         Artigos         não         críticos:         não
tocam         e         nem         penetram         nos         tecidos.         Para         cada         grupo
de         materiais,         há         uma         forma         específica         de
desinfecção,         de         modo         a         evitar         qualquer         tipo         de
contaminação         no         ambiente         odontológico.

Desse         modo,         marque         a         alternativa         INCORRETA:

(A) Agulhas         gengivais         são         classficadas         como         artigos
críticos         e         devem         ser         descartadas         após         o         uso         em
recipientes         específicos.

(B) Artigos         críticos         oferecem         baixo         risco         de         infecção
cruzada.

(C) O         equipo         é         classificado         como         artigo         não         crítico         e
sua         desinfecção         deve         ser         realizada         com         álcool
70%,         hipoclorito         de         sódio         ou         solução         detergente
germicida         amônica         quaternária.

(D) Artigos         semi-críticos         devem         ser         esterilizados,
porém         se         forem         termossensíveis         se         aceita
desinfecção         de         alto         nível         como         o         ácido         peracético.

Questão 06

A         respeito         dos         anti-inflamatórios.         É         exemplo         de         AIES,
EXCETO:

(A) Betametasona.
(B) Dexametasona.
(C) Meloxicam.
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(D) Triancinolona.

Questão 07

A         respeito         dos         anti-inflamatórios.         é         exemplo         de
AINES,         EXCETO:

(A) Nimesulida.
(B) Prednisolona.
(C) Etoricoxib.
(D) Cetorolab.

Questão 08

Durante         a         tomada         radiográfica         é         comum         a
sobreposição         de         estruturas         anatômicas         e         patológicas,
qual         técnica         é         utilizada         para         a         dissociação         das
estruturas         durante         as         tomadas         radiográficas?

(A) Técnica         de         sheyksper.
(B) Técnica         de         Dakin.
(C) Técnica         de         Wilcoxon.
(D) Técnica         de         Clarck.

Questão 09

A         técnica         anestésica         está         diretamente         relacionada
com         a         região         do         procedimento         a         ser         conduzido.
Dentre         às         técnicas         descritas         a         seguir,         assinale         aquela
QUE         CONDIZ         com         o         procedimento         relacionado.

(A) Anestesia         do         nervo         mentoniano         -         capeamento
pulpar         indireto         do         elemento         22.

(B) Técnica         anestésica         pterigomandibular         direita         e
esquerda         -         moldagem         anatômica         do         arco         dentário
inferior.

(C) Anestesia         do         nervo         alveolar         superior         médio         direito
e         alveolar         superior         posterior         direito         -         tratamento
endodôntico         do         elemento         16.

(D) Anestesia         do         nervo         alveolar         inferior         esquerdo,
bucal         esquerdo         e         lingual         esquerdo         -         exodontia         do
elemento         48.

Questão 10

A         respeito         do         uso         racional         de         antibióticos.         Dentre         os
quadros         a         seguir,         assinale         aquele         que         não         se         faz
necessário         a         profilaxia         antibiótica.

(A) Paciente         com         histórico         de         traumas         contundentes.
(B) Pacientes         portadores         de         doença         cardíaca

congênita.

(C) Pacientes         que         sofreram         transplante         de         válvula
cardíaca.

(D) Paciente         com         histórico         de         endocardite         bacteriana.

Questão 11

Os         anti-inflamatórios         que         agem         diretamente         sobre         a
cicloxigenase         são         denominados:

(A) AIES.
(B) AINES.
(C) Anti-inflamtórios         de         ação         inespecífica.
(D) AAS.

Questão 12

Os         anti-inflamatórios         que         atuam         diretamente         sobre         a
fosfolipase         A2,         são         denominados:

(A) AAS.
(B) AI         de         ação         direta.
(C) AINES.
(D) AIES.

Questão 13

Qual         dos         utensílios         a         seguir         é         indispensável         na
confecção         de         uma         restauração         em         resina         composta,
de         uma         cavidade         classe         I         de         Black         em         um         primeiro
molar         inferior?

(A) Cunha         de         madeira.
(B) Porta         AAG.
(C) Fotopolimerizador.
(D) Matriz         de         aço.

Questão 14

A         antibioticoterapia         é         quase         que         rotineiramente
receitada         nos         consultórios         odontológicos.         No         entanto
deve-se         ter         cuidado         com         o         uso         dessas         substâncias.
O         uso         desordenado         de         antibióticos         pode         gerar:

(A) Vício         por         parte         do         usuário.
(B) Resistência         bacteriana.
(C) Dependência         química.
(D) Doença         de         Guillain         Barré.
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Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 15 a 17.

A         VIDA         COM         MUITA         SABEDORIA

(1º§)         Quando         fazemos         tudo         para         que         nos         amem         e
não         conseguimos,         resta-nos         um         último         recurso:         não
fazer         mais         nada.         Por         isso,         digo,         quando         não
obtivermos         o         amor,         o         afeto         ou         a         ternura         que
havíamos         solicitado,         melhor         será         desistirmos         e
procurar         mais         adiante         os         sentimentos         que         nos
negaram.
(2º§)         Não         fazer         esforços         inúteis,         pois         o         amor         nasce,
ou         não,         espontaneamente,         mas         nunca         por         força         de
imposição.         Às         vezes,         é         inútil         esforçar-se         demais,
nada         se         consegue,         outras         vezes,         nada         damos         e         o
Amor         se         rende         aos         nossos         pés.
(3º§)         Os         sentimentos         são         sempre         uma         surpresa.
Nunca         foram         uma         caridade         mendigada,         uma
compaixão         ou         um         favor         concedido.
(4º§)         Quase         sempre         amamos         a         quem         nos         ama         mal,         e
desprezamos         quem         melhor         nos         quer.         É         importante
pensar         nisso.         Vale         a         pena         debochar         do         amor         de
alguém?
(5º§)         Assim,         repito,         quando         tivermos         feito         tudo         para
conseguir         um         amor,         e         falhado,         resta-nos         um         só
caminho...         o         de         mais         nada         fazer.         Assim,         pode-se
aliviar         o         coração         ou         piorá-lo         com         a         dor         da         desilusão.

(Clarice Lispector) - (https://www.pensador.com/clarice_lispector_textos/) -

(Adaptado)

Questão 15

Analise         as         assertivas         seguintes:

I.Em:         "É         importante         pensar         nisso,         pois         o         importante
refere-se         ao         amor".         -         temos         exemplo         de         homônimos
perfeitos.
II.O         verbo         da         oração         subordinativa         temporal:         "quando
não         obtivermos         o         amor",         está         conjugado         no         futuro         do
presente         do         modo         indicativo.
III.A         frase:         "Luciana         disse         a         Magda         que         precisava
cuidar         do         seu         amor".         -         remete         à         ideia         ambígua.
IV.Na         frase:         "José,         seja         persistente,         tente,         invente         e
faça         tudo         por         um         amor         permanente".         -         temos         um         vício
de         linguagem         conhecido         como         barbarismo.
V.Na         frase:         "É         válido         retificar         as         emoções         para
ratificar         o         amor         por         alguém".         -         temos         exemplo         de

parônimos.

Estão         CORRETAS,         apenas:

(A) As         assertivas         I,         III         e         V.
(B) As         assertivas         II,         IV         e         V.
(C) As         assertivas         I,         III         e         IV.
(D) As         assertivas         II,         III,         IV         e         V.

Questão 16

Analise         as         assertivas         com         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso.

I.No         (1º§),         temos         exemplos         de         sujeitos         elípticos
identificados         pela         desinência         verbal.
II.A         preposição         "para"         do         primeiro         período         do         (1º§)         é
dissílaba         oxítona         e         enuncia         direção.
III.Os         pronomes:         "tudo"         e         "nada"         são         indefinidos
invariáveis         e         se         opõem         pelo         sentido.
IV.O         título         do         texto         exemplifica         período         simples
oração         absoluta.
V.No         (1º§),         há         exemplos         de         próclise         e         exemplo         de
ênclise.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) V,         F,         F,         V,         V.
(B) F,         V,         F,         V,         F.
(C) V,         V,         V,         V,         V.
(D) V,         F,         V,         F,         V.

Questão 17

Analise         as         assertivas         seguintes:

I.No         trecho:         "Às         vezes,         é         inútil         esforçar-se         demais,
nada         se         consegue,"         -         temos:         vírgula         separando
expressão         adverbial,         crase         que         faz         parte         da
expressão,         expressão         com         equivalência         semântica         a
"nada         é         conseguido".
II.No         trecho:         "o         Amor         se         rende         aos         nossos         pés"         -
temos         exemplo         de:         personificação         do         Amor,         verbo
pronominal,         objeto         direto         representado         por         pronome
pessoal         oblíquo,         objeto         indireto         construído         com
combinação         prepositiva         pronome         possessivo         e
substantivo.
III.O         verbo:         "repito"         no         (5º§):         reitera         a         defesa         do         ponto
de         vista         da         voz         do         texto.
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IV.Os         verbos         do         período:         "Assim,         pode-se         aliviar         o
coração         ou         piorá-lo         com         a         dor         da         desilusão".         -
exemplificam,         respectivamente:         o         presente         do         modo
indicativo,         forma         nominal         do         infinitivo,         forma         nominal
do         infinitivo         seguido         de         consoante         de         ligação         e
pronome         oblíquo.
V.Todas         as         palavras         da         série:         "último,         havíamos,
inúteis,         caridade"         se         identificam         por         pertencerem         à
mesma         regra         de         tonicidade.
VI.Os         termos         numerados         no         trecho:         "os         sentimentos
que¹         nos²         negaram³",         exemplificam:         conjunção
subordinativa,         contração         prepositiva,         verbo         no
pretérito         imperfeito         do         indicativo.

Estão         CORRETAS,         apenas:

(A) II,         III,         V         e         VI.
(B) II,         III,         IV         e         VI.
(C) I,         II,         III         e         IV.
(D) I,         II,         IV         e         VI.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

A         proposta         de         uma         reforma         política         em         tramitação         na
Câmara         Federal         ganhou         a         mídia         dividindo         opiniões
entre         legisladores         e         populares,         sendo         o         principal
ponto         de         debate         a         possível         implantação         de         um
sistema         apelidado         de         "distritão".                  No         que         consiste         o
"distritão"?

(A) É         a         divisão         igualitária         de         cadeiras         federais         entre         os
distritos.

(B) É         um         sistema         de         votação         onde         os         futuros
deputados         são         escolhidos         pela         própria         Câmara
Federal.

(C) É         o         fim         do         voto         direto         para         o         Poder         Legislativo
Federal,         sendo         seus         membros         escolhidos         por
associações         e         conselhos         de         classes.

(D) É         um         sistema         eleitoral         que         deixa         de         distribuir         as
cadeiras         federais         proporcionalmente         entre         as
legendas,         elegendo         apenas         os         candidatos         com
maior         número         de         votos.

Questão 19

Segundo         a         Lei         Orgânica         do         município         de
Descanso/SC,         para         exercer         mandato         eletivo         o
servidor         deve:

(A) Pedir         exoneração         de         seu         cargo,         emprego         ou
função.

(B) Organizar-se         para         cumprir         as         duas         funções         sem
conflito         de         horário.

(C) Afastar-se         e         indicar         alguém         para         exercer         seu
cargo,         emprego         ou         função,         enquanto         estiver
afastado.

(D) Afastar-se         de         seu         cargo,         emprego         ou         função.

Questão 20

Sendo         considerado         um         dos         estados         de         maior
variedade         econômica         do         país,         Santa         Catarina         tem
como         um         dos         fatores         específicos         desta         realidade:

(A) A         diversidade         de         climas,         paisagens         e         relevos.
(B) Os         incentivos         fiscais         de         cada         região         do         estado.
(C) A         escolha         feita         pelos         habitantes         de         cada         região,

por         meio         de         plebiscito,         sobre         qual         atividade
desejavam         exercer.

(D) Uma         divisão         territorial         realizada         com         este         fim,
desde         os         tempos         de         sua         colonização.
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