
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA 
PROCESSO SELETIVO 

EDITAL SMS Nº 001/2021 

 

 

 

 

NOME:  

ASSINATURA:  

 

TEMPO 

• A prova terá duração de 3h (três horas); 

• O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h30min (uma hora e 

trinta minutos) do seu início, sem levar o caderno de prova. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

 

• Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as 

instruções para preencher o Cartão de respostas;  

• Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;  

• Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;  

• O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca em caso de 

rasura ou erro no preenchimento;  

• Serão 20 questões objetivas de múltipla escolha sendo 10 questões de Conhecimentos gerais e de 10 

questões de Conhecimentos específicos para cada cargo, subdivididas em 05 (cinco) alternativas de 

resposta, de “a” a “e”, e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;  

• Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;  

• Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua realização. O 

candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;  

• O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de prova 

(caderno de questões e/ou folha de respostas); 

• O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá fazê-lo 

se acompanhado de um fiscal;  

• Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso de 

detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova; 

• Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de respostas 

devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;  

• Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de prova e se 

retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem no mínimo 03 

candidatos.  

Laguna – SC, 16 de janeiro de 2022. 
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Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 10.

Sócrates         e         a         fofoca

Na         Grécia         antiga,         Sócrates         era         um         mestre         reconhecido
por         sua         sabedoria.         Certo         dia,         o         grande         filósofo         se
encontrou         com         um         conhecido         que         lhe         disse:

-         Sócrates,         sabe         o         que         acabo         de         ouvir         sobre         um         de         seus
alunos?

-         Um         momento,         respondeu         Sócrates.         Antes         de         me         dizer,
gostaria         de         que         você         passasse         por         um         pequeno         teste.
Chama-se         "Teste         dos         3         filtros".

-         Três         filtros?

-         Sim,         continuou         Sócrates.         Antes         de         me         contar         o         que
quer         que         seja         sobre         meu         aluno,         é         bom         pensar         um         pouco
e         filtrar         o         que         vais         me         dizer.         O         primeiro         filtro         é         o         da
Verdade.         Estás         completamente         seguro         de         que         o         que         me
vai         dizer         é         verdade?

-         Bem...         Acabo         de         saber...

-         Então,         sem         saber         se         é         verdade,         ainda         assim         quer         me
contar?         Vamos         ao         segundo         filtro,         que         é         o         da         Bondade.
Quer         me         contar         algo         de         bom         sobre         meu         aluno?

-         Não,         pelo         contrário.

-         Então,         interrompeu         Sócrates,         queres         me         contar         algo         de
ruim         sobre         ele,         que         não         sabes         se         é         verdade!         Ora         veja!
Ainda         podes         passar         no         teste,         pois         ainda         resta         o         terceiro
filtro,         que         é         o         da         Utilidade.         O         que         queres         me         contar         vai
ser         útil         para         mim?

-         Acho         que         não         muito.

-         Portanto,         concluiu         Sócrates,         se         o         que         você         quer         me
contar         pode         não         ser         verdade,         não         ser         bom         e         pode         não
ser         útil,         então         para         que         contar?

Esse         episódio         demonstra         a         grandeza         de         Sócrates         e
porque         era         tão         estimado.

https://www.contandohistorias.com.br/html/contandohistorias.html

Questão 01
Em:         "PORTANTO,         concluiu         Sócrates,         se         o         que         você         quer
me         contar         pode         não         ser         verdade,         não         ser         bom         e         pode
não         ser         útil,         então         para         que         contar?",         a         conjunção
PORTANTO         expressa         uma         ideia         de:

(A) Oposição.

(B) Consequência.

(C) Conclusão.

(D) Condição.

(E) Explicação.

Questão 02
No         trecho:         "Antes         de         me         contar         o         que         quer         que         seja

sobre         meu         aluno,         é         bom         PENSAR         UM         POUCO         e         filtrar         o
que         vais         me         dizer",         a         oração         "PENSAR         UM         POUCO",
está         exercendo         a         função         sintática         de:

(A) Sujeito.

(B) Objeto         Direto.

(C) Complemento         Nominal.

(D) Adjunto         Adnominal.

(E) Predicativo         do         Sujeito.

Questão 03
Observe         os         seguintes         trechos         do         texto:

"Certo         dia,         o         grande         filósofo         se         ENCONTROU         com         um
conhecido         que         lhe         disse:"

"-         Sim,         CONTINUOU         Sócrates."

"-         Então,         INTERROMPEU         Sócrates..."

Em         que         tempo         verbal         estão         conjugadas         as         formas
verbais         destacadas         nos         trechos:

(A) Pretérito         Perfeito         do         Indicativo         para         indicar         uma         ação
passada         que         ocorreu         antes         de         outra,         também         no
passado.

(B) Pretérito         Imperfeito         do         Indicativo         para         indicar         que         a
ação         verbal         aconteceu         num         determinado         momento
do         passado,         tendo         o         seu         início         e         o         seu         fim         no
passado.

(C) Pretérito         mais         que         perfeito         do         indicativo         para         indicar
uma         ação         passada         que         ocorreu         antes         de         outra,
também         no         passado.

(D) Pretérito         Perfeito         do         Indicativo         para         indicar         que         a
ação         verbal         aconteceu         num         determinado         momento
do         passado,         tendo         o         seu         início         e         o         seu         fim         no
passado.

(E) Pretérito         Imperfeito         do         Indicativo         para         indicar         uma
ação         anterior         ao         momento         da         fala         e         que,         no         tempo
passado         a         que         pertence,         não         foi         finalizada.

Questão 04
No         fragmento:         "Esse         episódio         demonstra         a         grandeza         de
Sócrates         e         porque         era         tão         estimado.",         as         orações
relacionam-se         sintaticamente         através         do         processo         de:

(A) Parataxe.

(B) Coordenação.

(C) Subordinação.

(D) Justaposição.

(E) Correlação.

Questão 05
No         último         parágrafo         do         texto,         temos         a         utilização         do         termo
"porque".                  Apesar         de         não         haver         dados         sobre         quais         são
os         erros         gramaticais         mais         comuns,         não         é         exagero         supor
que         o         uso         dos         porquês         esteja         entre         eles.         A         aplicação
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dessas         palavras         deixa         margem         para         muitos         equívocos,
principalmente         pelo         número         de         possibilidades.

Nesse         sentido,         assinale         a         alternativa         em         que         o         uso         do
"porque"         NÃO         está         de         acordo         com         as         normas
gramaticais:

(A) Eu         gostaria         de         saber         por         que         razão         você         não
conseguir         chegar         cedo.

(B) Não         foi         à         festa         porque         teria         avaliação         na         manhã
seguinte.

(C) Você         deveria         saber         porque         isso         costuma         acontecer.

(D) Aquela         estrada         por         que         passamos         abriga         a         melhor
lanchonete         do         bairro.

(E) Ninguém         me         disse         o         porquê         de         tanto         barulho         ontem
à         noite.

Questão 06
A         palavra         QUE         no         trecho:         "Antes         de         me         dizer,         gostaria
de         QUE         você         passasse         por         um         pequeno         teste",         no
contexto         em         que         foi         empregada,         é         classificada
gramaticalmente         como:

(A) Pronome         Relativo.

(B) Pronome         Interrogativo.

(C) Conjunção         Coordenativa         Explicativa.

(D) Conjunção         Coordenativa         Conclusiva.

(E) Conjunção         Subordinativa         Integrante.

Questão 07
Qual         a         classificação         do         sujeito         da         segunda         oração         do
Período:         "Esse         episódio         demonstra         a         grandeza         de
Sócrates         e         porque         era         tão         estimado"?

(A) Simples.

(B) Indeterminado.

(C) Composto.

(D) Oculto.

(E) Inexistente.

Questão 08
Em:         "Esse         episódio         DEMONSTRA         a         grandeza         de
Sócrates         e         porque         era         tão         estimado",         a         forma         verbal
"DEMONSTRA         "         é         classificada,         no         contexto         em         que         foi
empregada,         quanto         à         sua         transitividade         (Regência
Verbal)         como         sendo:

(A) Transitiva         direta.

(B) Transitiva         direta         e         indireta.

(C) Verbo         de         Ligação.

(D) Transitiva         indireta.

(E) Intransitiva.

Questão 09
A         oração         destacada         no         trecho:         "Estás         completamente

seguro         DE         QUE         O         QUE         ME         VAI         DIZER         É         VERDADE?",
é         classificada         sintaticamente         como:

(A) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva         Direta.

(B) Oração         Subordinada         Substantiva         Completiva
Nominal.

(C) Oração         Coordenada         Sindética         Conclusiva.

(D) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.

(E) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva         Indireta.

Questão 10
No         trecho         "-         Sócrates,         sabe         o         que         acabo         de         ouvir         sobre
um         de         seus         alunos?",         a         vírgula         destacada         foi         empregada
para

(A) Intercalar         expressões         explicativas.

(B) Isolar         o         Aposto.

(C) Separar         adjunto         adverbial         deslocado.

(D) Isolar         o         Vocativo.

(E) Separar         Orações         Coordenadas.

Conhecimento Específico

Questão 11
Qual         a         doença         bucal         mais         comum         no         mundo         inteiro?

(A) Cárie.

(B) Gengivite.

(C) Papiloma.

(D) Câncer         de         boca.

(E) Periodontite.

Questão 12
O         processo         de         esterilização         pode         ser         feito         a         partir         de
autoclaves         ou         estufas,         no         entanto,         estas         podem
apresentar         falhas.         De         tal         modo         que         se         faz         necessário
meios         para         o         monitoramento         dessas         falhas.         São         meios
de         monitoramento,         EXCETO:

(A) Monitoramento         físico,         através         da         leitura         de
dispositivos         do         aparelho,         termômetro         (estufa),
manovacuômetro         (autoclave).

(B) O         monitoramento         é         dispensável,         visto         que         falhas
durante         o         processo         de         esterilização         de         materiais         não
implica         em         danos         à         saúde         do         paciente.

(C) Monitoramento         químico:         Realizado         com         indicadores
químicos         que         avaliam         o         ciclo         do         processo         pela
mudança         de         cor         na         presença         da         temperatura,         tempo
e         vapor.

(D) Registro         de         monitoramento         para         controle         periódico
da         eficácia         do         processo         de         esterilização.

(E) Monitoramento         biológico:         único         meio         de         assegurar
que         o         conjunto         de         todas         as         condições         de
esterilização         está         adequada,         porque         os
microrganismos         são         diretamente         testados         quanto         ao
seu         crescimento         ou         não         após         a         aplicação         do
processo.
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Questão 13
São         materiais         utilizados         na         confecção         de         uma
restauração         em         resina         composta,         EXCETO:

(A) Prime.

(B) Ácido         fosfórico         45%.

(C) Fotopolimerizador.

(D) Resina         composta.

(E) Adesivo.

Questão 14
A         respeito         das         vestimentas         no         ambiente         de         trabalho,
assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) Os         EPIs         são         de         uso         obrigatório         e         tem         como
finalidade         proteger         o         profissional         de         eventuais
acidentes         de         trabalho.

(B) O         uso         de         EPIs         é         dispensável         quando         feito
atendimento         à         pacientes         de         bom         estado         de         saúde
geral.

(C) Os         EPIs         são         de         uso         facultativo,         e         deve         se         dar         mais
atenção         sempre         que         se         depare         com         doenças
infectocontagiosas.

(D) A         proteção         individual         só         é         obrigatória         em         ambientes
sem         bom         fluxo         de         ar.

(E) As         máscaras         de         proteção         foram         adicionadas         aos
EPIs         odontológicos         a         partir         do         início         da         pandemia         de
coronavírus         em         2020.

Questão 15
Após         a         instalação         de         uma         prótese         total,         qual         sinal         clínico
é         indesejável         ao         tratamento.

(A) Função         mastigatória         satisfatória.

(B) Irritação         da         mucosa         gengival.

(C) Conforto         ao         verbalizar.

(D) Estética         favorável.

(E) Bem         estar         do         paciente.

Questão 16
Dentre         os         instrumentais         a         seguir,         assinale         aquele         que
não         é         utilizado         em         um         tratamento         endodôntico.

(A) Lentulo.

(B) Mcspaden.

(C) Lima         K-file.

(D) Sonda         Nubers.

(E) Sonda         Rhein.

Questão 17
A         respeito         do         relacionamento         profissional         e         paciente,
constitui         infração         ética:

I.Discriminar         o         ser         humano         de         qualquer         forma         ou         sob

qualquer         pretexto.

II.Exagerar         em         diagnóstico,         prognóstico         ou         terapêutica.

III.Adotar         novas         técnicas         ou         materiais         que         não         tenham
efetiva         comprovação         científica.

IV.Aproveitar-se         de         situações         decorrentes         da         relação
profissional/paciente         para         obter         vantagem         física,
emocional,         financeira         ou         política.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         CONDIZ         com         as
informações         acima:

(A) Somente         a         I         está         correta.

(B) Somente         a         I         e         II         estão         incorretas.

(C) Todas         as         alternativas         estão         incorretas.

(D) Todas         as         alternativas         estão         corretas.

(E) Somente         I         e         IV         estão         corretas.

Questão 18
A         dentição         humana         decídua         é         composta         por         quantos
dentes?

(A) 32         dentes.

(B) 34         dentes.

(C) 24         dentes.

(D) 20         dentes.

(E) 18         dentes.

Questão 19
Qual         das         notações         a         seguir         corresponde         ao         primeiro
molar         superior         permanente         direito?

(A) 46.

(B) 16.

(C) 36.

(D) 13.

(E) 26.

Questão 20
De         acordo         com         a         resolução         CFO         63/2005,         para         se
habilitar         ao         registro         e         à         inscrição,         como         Auxiliar         em
Saúde         Bucal,         o         interessado         deverá         preencher         uma         das
seguintes         condições:

I.Ser         portador         de         certificado         expedido         por         curso         ou
exames         que         atendam,         integralmente,         ao         disposto         nas
normas         vigentes         do         órgão         competente         do         Ministério         da
Educação,         e         na         ausência         destas,         em         ato         normativo
específico         do         Conselho         Federal         de         Odontologia.

II.Ser         portador         de         certificado         expedido         por         escola
estrangeira         devidamente         revalidado.

III.Ter         acima         de         25         anos,         ser         portador         de         certificado         de
curso         que         contemple         em         seu         histórico         escolar         carga
horária,         após         o         ensino         fundamental,         inferior         a         300         horas,

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - 1 4



sendo         200         horas         teórico/prática         e         40         horas         de         estágios
supervisionados,         contendo         as         disciplinas         vinculadas         aos
eixos         temáticos         referidos         no         Artigo         17         desta         Resolução,
observados         os         limites         legais         de         atuação         do         Auxiliar         em
Saúde         Bucal,         definidos         na         Lei         11.889/2008;

IV.Comprovar         ter         exercido         a         atividade         de         Auxiliar         de
Consultório         Dentário,         em         data         anterior         à         promulgação         da
Lei         11.889/2008,         devidamente         comprovado         através         de
carteira         profissional         ou         cópia         do         ato         oficial         do         Serviço
Público.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         CONDIZ         com         as
informações         acima:

(A) Todas         as         alternativas         estão         corretas.

(B) Somente         a         alternativa         IV         está         incorreta.

(C) Somente         a         alternativa         I,                  e         III         estão         incorretas.

(D) Somente         a         alternativa         III         está         incorreta.

(E) Somente         a         alternativa         I,         II         e         III         estão         corretas.
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