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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.

Zé         Alegria

Havia         uma         fazenda         onde         os         trabalhadores         viviam         tristes
e         isolados.

Eles         estendiam         suas         roupas         surradas         no         varal         e
alimentavam         seus         magros         cães         com         o         pouco         que
sobrava         das         refeições.

Todos         que         viviam         ali         trabalhavam         na         roça         do         Sinhozinho
João,         um         homem         rico         e         poderoso.         Esse,         sendo         dono         de
muitas         terras,         exigia         que         todos         trabalhassem         duro,
pagando         muito         pouco         por         isso.

Um         dia,         chegou         ali         um         novo         empregado,         cujo         apelido         era
Zé         Alegria.

Era         um         jovem         agricultor         em         busca         de         trabalho.

Recebeu,         como         todos,         uma         velha         casa         onde         iria         morar
enquanto         trabalhasse         ali.

O         jovem         vendo         aquela         casa         suja         e         largada,         resolveu
dar-lhe         vida         nova.

Pegou         uma         parte         de         suas         economias,         foi         até         a         cidade         e
comprou         algumas         latas         de         tinta.

Chegando         em         casa,         cuidou         da         limpeza         e,         em         suas         horas
vagas,         lixou         e         pintou         as         paredes         com         cores         alegres         e
brilhantes,         além         de         colocar         flores         nos         vasos.

Aquela         casa         limpa         e         arrumada         chamava         a         atenção         de
todos         que         passavam.

O         jovem         sempre         trabalhava         alegre         e         feliz         na         fazenda,         era
por         isso         que         tinha         esse         apelido.

Os         outros         trabalhadores         lhe         perguntavam:

-         Como         você         consegue         trabalhar         feliz         e         sempre         cantando
com         o         pouco         dinheiro         que         ganhamos?

O         jovem         olhou         bem         para         os         amigos         e         disse:

-         Bem,         esse         trabalho,         hoje         é         tudo         que         eu         tenho.

Ao         invés         de         blasfemar         e         reclamar,         prefiro         agradecer         por
ele.

Quando         aceitei         este         trabalho,         sabia         de         suas         limitações.

Não         é         justo         que         agora         que         estou         aqui,         fique         reclamando.

Farei         com         capricho         e         amor         aquilo         que         aceitei         fazer.

Os         outros         olharam         admirados.         "Como         ele         podia         pensar
assim?"

Afinal,         acreditavam         ser         vítimas         das         circunstâncias
abandonados         pelo         destino...

O         entusiasmo         do         rapaz,         em         pouco         tempo,         chamou         a
atenção         de         Sinhozinho,         que         passou         a         observar         à
distância         os         passos         dele.

Um         dia         Sinhozinho         pensou:

-         Alguém         que         cuida         com         tanto         cuidado         e         carinho         da         casa
que         emprestei,         cuidará         com         o         mesmo         capricho         da         minha
fazenda.

Ele         é         o         único         aqui         que         pensa         como         eu.

Estou         velho         e         preciso         de         alguém         que         me         ajude         na
administração         da         fazenda.

Sinhozinho         foi         até         a         casa         do         rapaz         e,         após         tomar         um
café         bem         fresquinho,         ofereceu         ao         jovem         um         emprego         de
administrador         da         fazenda.

O         rapaz         prontamente         aceitou.

Seus         amigos         agricultores         novamente         foram
perguntar-lhe:

-         O         que         faz         algumas         pessoas         serem         bem-sucedidas         e
outras         não?

E         ouviram,         com         atenção,         a         resposta:

-         Em         minhas         andanças,         meus         amigos,         eu         aprendi         muito
e         o         principal         é         que:

A         vida         é         como         um         navio,         e         nós         é         que         somos         o         capitão,
não         somos         vítimas         do         destino.         Existe         em         nós         o
livre-arbítrio,         e         com         ele         a         capacidade         de         realizar         e         dar
vida         nova         a         tudo         que         nos         cerca.         E         isso         depende         de         cada
um"

Questão 01
Assinale         a         frase         que         NÃO         apresenta         uma         lição         para         o
texto         "Zé         Alegria":

(A) Toda         pessoa         é         capaz         de         efetuar         mudanças
significativas         no         mundo         que         nos         cerca.

(B) Eu         devo         assumir         a         responsabilidade         e         controle         das
minhas         ações,         ao         invés         de         ficar         procurando
"culpados"         pela         minha         situação.

(C) Eu         posso,         através         das         minhas         atitudes,         influenciar         o
lugar         onde         eu         estou,         ao         invés         de         me         deixar
influenciar         por         ele.

(D) Tudo         o         que         um         sonho         precisa         para         ser         realizado         é
alguém         que         acredite         que         ele         possa         ser         realizado.

(E) Sempre         haverá         alguém         observando         suas         atitudes,         e
delas         vai         depender         o         seu         futuro.

Questão 02
O         pronome         em         destaque         no         trecho:         "Os         outros
trabalhadores         LHE         perguntavam",         está         exercendo         a
função         sintática         de:

(A) Complemento         Nominal.

(B) Adjunto         Adverbial.

(C) Objeto         Direto.

(D) Objeto         Indireto.

(E) Vocativo.

Questão 03
Em:         "Sinhozinho         foi         até         a         casa         do         rapaz         e,         após         tomar
um         café         bem         fresquinho,         OFERECEU         ao         jovem         um
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emprego         de         administrador         da         fazenda",         a         forma         verbal
"OFERECEU         "         é         classificada,         no         contexto         em         que         foi
empregada,         quanto         à         sua         transitividade         (Regência
Verbal),         como         sendo:

(A) Intransitiva.

(B) Transitiva         indireta.

(C) Transitiva         direta         e         indireta.

(D) Transitiva         direta.

(E) Verbo         de         Ligação.

Questão 04
Em:         "Todos         QUE         viviam         ali         trabalhavam         na         roça         do
Sinhozinho         João,         um         homem         rico         e         poderoso.         Esse,
sendo         dono         de         muitas         terras,         exigia         QUE         todos
trabalhassem         duro,         pagando         muito         pouco         por         isso",         os
termos         em         destaque         são         classificados,         respectivamente,
como:

(A) Pronome         Relativo,         Conjunção         Subordinativa
Integrante.

(B) Pronome         Relativo,         Conjunção         Coordenativa
Explicativa.

(C) Pronome         Relativo,         Pronome         Relativo.

(D) Conjunção         Subordinativa         Integrante,         Conjunção
Subordinativa         Integrante.

(E) Conjunção         Subordinativa         Integrante,         Pronome
Relativo.

Questão 05
A         frase:         "O         jovem         sempre         trabalhava         ALEGRE         e         FELIZ
na         fazenda,         era         por         isso         que         tinha         esse         apelido",
apresenta         os         vocábulos         ALEGRE         e         FELIZ         que         podem
ser         considerados         sinônimos.

Todos         os         pares         de         palavras         abaixo         são         sinônimos,
EXCETO:

(A) Estagnar         -         estratificar.

(B) Esguio         -         corpulento.

(C) Subserviente         -         bajulador.

(D) Ojeriza         -         antipatia.

(E) Pudor         -         pejo.

Questão 06
No         trecho:         "Sinhozinho         foi         até         a         casa         do         rapaz         e,         após
tomar         um         café         bem         fresquinho,         ofereceu         ao         jovem         um
emprego         de         administrador         da         fazenda",         as         vírgulas         foram
empregadas         para:

(A) Intercalar         expressões         explicativas.

(B) Isolar         o         Aposto.

(C) Separar         Orações         Coordenadas.

(D) Intercalar         o         adjunto         adverbial         deslocado.

(E) Isolar         o         Vocativo.

Questão 07
Também         conhecidas         como         figuras         de         linguagem,         as
figuras         de         estilo         são         recursos         estilísticos         bastante
utilizados         na         linguagem         literária,         na         música,         na
publicidade         e         também         na         linguagem         oral.         São
empregues         com         o         objetivo         de         dar         ênfase         à         comunicação,
tornando-a         mais         expressiva         e         nobre.

Assinale         a         figura         de         linguagem         presente         no         trecho:         "A
VIDA         É         COMO         UM         NAVIO".

(A) Prosopopeia.

(B) Paradoxo.

(C) Metáfora.

(D) Comparação.

(E) Metonímia.

Questão 08
No         trecho:         "Um         dia,         chegou         ali         um         novo         empregado,
CUJO         APELIDO         ERA         ZÉ         ALEGRIA"                  a         oração         "CUJO
APELIDO         ERA         ZÉ         ALEGRIA",         é         classificada
sintaticamente         como:

(A) Oração         Coordenada         Assindética         Explicativa.

(B) Oração         Subordinada         Adjetiva         Restritiva.

(C) Oração         Subordinada         Adjetiva         Explicativa.

(D) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.

(E) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva         Direta.

Questão 09
No         trecho:         "O         entusiasmo         do         rapaz,         em         pouco         tempo,
chamou         a         atenção         de         Sinhozinho,         que         passou         a
observar         à         distância         os         passos         dele",         em         relação         ao
fenômeno         linguístico         da         crase,         pode-se         afirmar         que:

(A) O         uso         da         crase         antes         de         pronomes         relativo         QUE,
desde         que         antecedam         um         verbo         transitivo         direto,         é
facultativo.

(B) O         fenômeno         linguístico         da         crase         é         obrigatório,
porque         o         verbo         "observar"         exige         a         preposição.

(C) O         uso         da         crase         antes         de         pronomes         possessivos         no
singular,         desde         que         antecedam         um         substantivo
(pronome         adjetivo),         é         obrigatório.

(D) O         fenômeno         linguístico         da         crase         é         facultativo         quando
se         trata         de         uma         locução         adverbial         feminina.

(E) O         fenômeno         linguístico         da         crase         teve         de         ocorrer
porque         se         trata         de         uma         locução         adverbial         feminina
que         sempre         é         apresentada         com         a         contração         À.

Questão 10
Qual         a         classificação         do         sujeito         da         primeira         oração         do
período:         "Havia         uma         fazenda         onde         os         trabalhadores
viviam         tristes         e         isolados"?

(A) Composto.

(B) Inexistente.
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(C) Indeterminado.

(D) Simples.

(E) Oculto.

Conhecimento Específico

Questão 11
Com         a         intenção         de         reduzir         a         possibilidade         de         ocorrer
fluorose,         tem         sido         indicado         o         uso         de         cremes         dentais         com
baixo         teor         de         flúor.         Qual         o         grupo         a         que         esses         dentrifícios
devem         ser         indicados?

(A) População         em         geral.

(B) Crianças         que         não         possuem         dentes.

(C) Crianças         menores         de         6         anos,         devido         ao         risco         de
deglutição.

(D) Crianças         com         risco         de         desenvolver         cárie         de
mamadeira.

(E) Pacientes         grávidas.

Questão 12
Localizar         e         manipular         canais         calcificados         é         um         desafio
pois         a         estes,         estão         associadas         várias         complicações.
Assinale         a         alternativa         CORRETA         sobre         a         abordagem
terapêutica         de         canais         calcificados.

(A) Todo         dente         com         calcificação         pulpar         deve         ser
submetido         a         tratamento         endodôntico         preventivo.

(B) Dentes         calcificados         não         devem         receber
instrumentação         mecanizada,         apenas         manual,         para
evitar         a         fratura         dos         instrumentos.

(C) A         cirurgia         de         acesso         coronário         apresentará         maior
dificuldade,         e         a         realização         do         acesso         com
imprudência         poderá         resultar         em         perfurações         do
dente         em         questão.

(D) Durante         a         abordagem         terapêutica         o         dente         deve         estar
seco         para         facilitar         a         penetração         dos         instrumentos.

(E) O         processo         de         calcificação         geralmente         ocorre         na
direção         ápico-coronal,         desta         forma         quanto         mais
avançamos         na         instrumentação,         mais         difícil         o
tratamento         se         torna.

Questão 13
São         consideradas         reações         adversas         ao         uso         de
anestésicos         locais,         principalmente         quando         aplicados
diretamente         no         vaso         sanguíneo,         EXCETO:

(A) Vasoconstricção         local.

(B) Toxicidade         Sistêmica.

(C) Hemorragia         intracraniana,         em         pacientes         suscetíveis.

(D) Depressão         do         sistema         nervoso         central.

(E) Aumento         brusco         da         pressão         arterial.

Questão 14
No         mercado         odontológico,         existe         uma         grande
diversidade         de         tipos         de         resina,         formas         de         aplicação,

propriedades         mecânicas         e         ópticas,         necessitando         o
dentista         conhecer,         comparar         e         escolher         o         material         mais
adequado         para         cada         situação         clínica.         Sobre         as         resinas
Bulk-fill         podemos         afirmar         que:

(A) Não         deve         ser         usada         como         material         de         preenchimento
em         único         passo.

(B) Possui         alta         taxa         de         contração         gerando         estresse         de
polimerização.

(C) Devido         à         baixa         translucidez,         deve         ser         fotoativada         por
40         segundos.

(D) Para         evitar         tensões         decorrentes         da         contração         de
polimerização         e         polimerização         incompleta,         deve         ser
aplicados         incrementos         de         2mm.

(E) Possibilita         a         utilização         de         incrementos         maiores         de
resina         (até         4         mm)         para         confecção         de         restaurações.

Questão 15
Qual         é         a         neoplasia         primária         mais         frequente         de         origem
epitelial         e         o         câncer         mais         comum         da         cavidade         oral         que
acomete         principalmente         a         língua,         a         base         da         língua         e         as
tonsilas?

(A) Mucocele.

(B) Carcinoma         Epidermóide.

(C) Leiomiossarcomas.

(D) Osteossarcomas.

(E) Papiloma.

Questão 16
Qual         a         indicação         para         a         técnica         de         tratamento
restaurador         atraumático?

(A) Cáries         em         dentes         com         mobilidade         dental         em         que         não
seja         possível         o         uso         de         micromotor.

(B) Cáries         com         sintomatologia         dolorosa.

(C) Dentes         com         pequenas         lesões         cariosas         onde         seja
possível         a         introdução         de         um         escavador         manual.

(D) Dentes         recém-irrompidos.

(E) Cáries         com         envolvimento         pulpar.

Questão 17
Os         níveis         de         prevenção         das         doenças,         classicamente
divididos         em         três:         primário,         secundário         e         terciário,         podem
ser         aplicados         ao         câncer         da         boca.         Sobre         os         níveis         de
prevenção         em         câncer         bucal         é         possível         afirmar         que:

(A) A         prevenção         secundária         visa         a         limitar         o         dano,
controlar         a         dor,         prevenir         complicações         secundárias,
melhorar         a         qualidade         de         vida         durante         o         tratamento.

(B) Na         prevenção         terciária,         o         diagnóstico         precoce         dessa
doença         faz         com         que         os         níveis         de         cura         alcancem         mais
de         90%         dos         casos.

(C) A         prevenção         primária         visa         a         ações         ou         iniciativas         que
possam         reduzir         a         incidência         e         a         prevalência         da
doença,         antes         mesmo         que         a         doença         se         instale.

(D) Na         prevenção         secundária         busca         interromper         ou
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diminuir         os         fatores         de         risco         como         o         tabaco,         o         álcool         e
a         exposição         solar         dos         lábios.

(E) A         prevenção         terciária         visa         ao         diagnóstico         precoce         da
doença         em         uma         fase         anterior         ao         paciente         apresentar
alguma         queixa         clínica.

Questão 18
Durante         o         atendimento         de         mulheres         grávidas,         qual
anestésico         deve         ser         evitado         por         risco         de         desenvolver
metemoglobinemia?

(A) Prilocaína.

(B) Lidocaína.

(C) Bupivacaína.

(D) Articaína.

(E) Mepivacaína.

Questão 19
Diante         da         pandemia         causada         pelo         novo         coronavírus,         as
práticas         de         biossegurança         tornam-se         ainda         mais
importantes         devido         à         exposição         de         riscos         à         saúde         de
profissionais         e         pacientes.         Com         base         nas         novas         condutas
dos         profissionais         e         de         biossegurança         adotadas         na
prática         odontológica         com         o         surgimento         da         COVID-19,
podemos         afirmar         que:

(A) O         digluclonato         de         clorexidina,         que         possui         um         amplo
espectro         de         ação,         deve         ser         utilizado         como         meio         de
antissepsia         intraoral         com         eficácia         de         90%         contra         o
SARS-CoV-2.

(B) É         preferível         que         a         avaliação         de         pacientes         com
suspeita         de         COVID-19,         por         meio         de         triagem,         seja
feita         por         meio         dos         serviços         de         telecomunicações         ou
Teleodontologia,         conforme         recomendações         da         ADA.

(C) Para         reduzir         a         contaminação         da         equipe         odontológica,
preconiza-se         preferencialmente         as         radiografias
intraorais.

(D) Ficou         comprovado         que         o         uso         de         diques         de         borracha
não         reduziu         a         geração         de         aerossóis         no         consultório         e
possível         contaminação         cruzada.

(E) As         máscaras         cirúrgicas         comuns         são         as         mais
apropriadas         para         a         contenção         respiratória         do
SARS-CoV-2         porque         possuem         a         capacidade         de         filtrar
94         a         99%         das         partículas.

Questão 20
É         considerada         uma         das         complicações         pós-operatórias
mais         frequentes         associada         à         exodontia         de         dentes
definitivos         definida         como         uma         inflamação         do         alvéolo,
resultante         da         desintegração         e/ou         infecção         do         coágulo
inicial,         que         impede         a         cicatrização         adequada         da         ferida
alveolar:

(A) Gengivite.

(B) Parestesia.

(C) Trismo.

(D) Alveolite.

(E) Pericoronarite.
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