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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 002/2021 

 
CARGO: S 

 
INSTRUÇÕES 

 
 

1- O Caderno de Questões contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 (dez) questões 
de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação Educacional e 30 
(trinta) questões de Conhecimentos Específicos. Cada questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D e E) e 
uma Folha Intermediária de Respostas.  

 
2- Ao receber o material, confira no Cartão de Respostas, seu nome, número de inscrição, data de nas-

cimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão 
aceitas reclamações posteriores.  

 

3- A prova objetiva terá duração de 3h30min (três horas e trinta minutos), incluído, neste tempo, o 
preenchimento do Cartão de Respostas.  

 

4- Leia atentamente cada questão e assinale, no Cartão de Respostas, a opção que responde correta-
mente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção 
eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira res-
ponsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.  

 

5- Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer 
qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser 
publicado.  

 

6- Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:  
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou 

preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.  
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.  
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de 

mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.  
 

7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a 
presença do coordenador local.  

 
8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) 

minutos contados do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta.  
 

9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no Caderno de Questões.  
 

10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda 
o horário de início da prova.  

 

11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o Cartão de 
Respostas.  

 

11- Assine no local indicado no Cartão-Resposta e no Caderno de Questões.  
 

12- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e Caderno 
de Questões.  

 

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.  
 

Blumenau, 13 de março de 2022.  
 

BOA PROVA Realização: 
 

Nº de Inscrição: Nome do candidato: 
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Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 5.

Questão 01
O         vocábulo         "concluída"         está         corretamente         acentuado         por
pertencer         à         regra         especial         dos         hiatos.         Assinale         a
alternativa         cujas         palavras         deveriam         ser         todas         acentuadas
e         pela         mesma         regra         dos         hiatos         tônicos:

(A) juiz         -         raiz         -         juizes         -         raizes

(B) ruim         -         cafeina         -         ruido         -         saida

(C) proibição         -         destruição         -         reunião         -         sanduiche

(D) egoismo         -         ciume         -         faisca         -         ruina

(E) poetico         -         boemio         -         bau         -         paraiso

Questão 02
Sobre         a         oração:         "O         projeto         da         igreja         foi         feito         por         Gottfried
Boehm.",         analise:

I-A         oração         está         na         voz         passiva,         usada         em         contextos
que         a         ação         praticada         ou         o         objeto         (sujeito         paciente)         são
mais         importantes         do         que         quem         a         praticou.

II-A         oração         está         na         voz         ativa,         pois         o         período         evidencia
que         o         sujeito         pratica         a         ação         (também         chamado         de         sujeito
agente).

III-Na         voz         ativa,         a         oração         ficaria:         O         projeto         da         igreja
tinha         sido         feito         por         Gottfried         Boehm.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) I         e         III,         apenas.

(B) III,         apenas.

(C) II,         apenas.

(D) I,         apenas.

(E) I         e         II,         apenas.

Questão 03
Propositadamente,         foi         retirado         o         acento         indicativo         de
crase         do         texto.         Assinale         o         trecho         em         que         deve         ser,         pois,
empregada         a         crase:

(A) ...sendo         iluminado         a         noite.

(B) ...foi         dada         por         concluída         a         construção         em         estilo
arquitetônico         moderno.

(C) A         torre         com         45         metros         de         altura...

(D) O         lançamento         da         pedra         fundamental         para         a
construção         da         igreja...

(E) ...durante         a         tradicional         festa         do         Espírito         Santo.

Questão 04
Sobre         o         verbo         "ser",         utilizado         no         texto,         analise:

I-O         verbo         ser         é         um         verbo         extremamente         irregular         que,         ao
ser         conjugado,         apresenta         alterações         tanto         no         seu         radical
como         nas         suas         terminações         (desinências).

II-O         verbo         ser         é         considerado         um         verbo         anômalo,         já         que
apresenta         radicais         primários         diferentes         na         sua
conjugação.

III-O         verbo         ser         pode         indicar         estado         permanente         e         é         um
dos         principais         verbos         de         ligação.

IV-O         verbo         ser         possui         conjugações         iguais         ao         verbo         ir         no
pretérito         perfeito         do         indicativo         (eu         fui),         no         pretérito
mais-que-perfeito         do         indicativo         (eu         fora),         no         pretérito
imperfeito         do         subjuntivo         (se         eu         fosse)         e         no         futuro         do
subjuntivo         (quando         eu         for).

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) I         e         III,         apenas.

(B) I,         II,         III         e         IV.

(C) I,         II         e         III,         apenas.

(D) I,         III         e         IV,         apenas.

(E) II         e         IV,         apenas.

Questão 05
Analise         as         palavras         destacadas         nos         trechos         a         seguir         e
assinale         a         alternativa         que         apresenta         a         correta         e
respectiva         classe         gramatical         dos         termos:

I....foi         dada         por         concluída         a         construção...

II....além         do         relógio         cujo         mostrador...

III....é         visto         de         quase         todos         os         pontos...

(A) verbo         -         pronome         possessivo         -         preposição

(B) preposição         -         conjunção         -         substantivo

(C) preposição         -         preposição         -         numeral

(D) preposição         -         pronome         relativo         -         advérbio

(E) verbo         -         pronome         possessivo         -         adjetivo

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 6 a 9.

Nas         primeiras         décadas         da         Colônia         Blumenau,         as
construções         tinham         características         comuns         as
encontradas         em         determinadas         regiões         da         atual
Alemanha.         A         tipologia         feita         com         estrutura         de         madeira
encaixada         com         fechamento         de         tijolos         aparentes         não
significa         que         não         existia         mais         capital         para         "rebocar"         a
edificação.         Os         tijolos         são         os         mesmos         usados         nas
construções         ou         arquitetura         Backstein         Expressionimus,
que,         traduzindo         do         alemão,         significa         "Arquitetura
Expressionista",         feita         com         tijolos,         ou         expressionismo         em
ladrilho         -         arquitetura         características         do         Norte         da
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Alemanha,         de         onde         é         oriunda         essa         forma         de         construir.
Os         novos         ricos         da         região         do         Vale         do         Itajaí,         do         início         do
século         XX,         e         que         já         adotavam         o         novo         estilo         internacional
Art         Deco         e         o         eclético,         rebocavam         suas         casas         urbanas
(em         enxaimel)         e         alguns         no         interior         da         colônia,         criando         a
falsa         afirmativa         de         que         essas         edificações         eram
tipicamente         rurais         e         não         urbanas.         A         Colônia         Blumenau
teve,         em         todo         o         seu         território,         a         presença         de         edificações
construídas         com         a         técnica         enxaimel         trazida         pelos
primeiros         imigrantes         no         final         do         século         XIX         e         início         do
século         XX.

(Fonte:         Secretaria         Municipal         de         Cultura         e         Relações         Institucionais         de         Blumenau         /         Arquivo

Histórico         José         Ferreira         da         Silva         /         Acervo         iconográfico         -         Fundo         Memória         da         Cidade         -

Blumenau         -         Arquitetura         -         cla:         5.7.49b         /         Wittmann,         Angelina,         Revista         História         Catarina,

p.22-4).          Disponível          em:          0

ttps://www.blumenau.sc.gov.br/secretarias/fundacao-cultural/fcblu/memaoria-digital-enxaimel10.

Acesso         em         06/dez/2021.[adaptado]

Questão 06
Assinale         a         alternativa         que         contém         um         verbo         utilizado         no
texto         no         pretérito         perfeito         do         indicativo:

(A) Existia.

(B) Eram.

(C) Tinham.

(D) Teve.

(E) Adotavam.

Questão 07
No         texto,         foram         usados         "rebocar",         "traduzindo"         e         "feita".
Respectiva         e         corretamente,         são         as         formas         nominais:

(A) Infinitivo         pessoal         -         Gerundismo         -         Particípio         Passado
Irregular.

(B) Indicativo         -         Subjuntivo         -         Imperativo.

(C) Infinitivo         -         Gerúndio         -         Particípio         Passado.

(D) Presente         -         Pretérito         -         Futuro.

(E) Primeira         conjugação         -         Segunda         conjugação         -
Terceira         conjugação.

Questão 08
Sobre         o         trecho         "Nas         primeiras         décadas         da         Colônia
Blumenau,         as         construções         tinham         características
comuns         as         encontradas         em         determinadas         regiões         da
atual         Alemanha.",         analise:

I-A         vírgula         em         "Nas         primeiras         décadas         da         Colônia
Blumenau,"         está         marcando         a         antecipação         de         um         adjunto
adverbial         de         lugar         deslocado.

II-A         palavra         "décadas"         pode         ter         como         sinônimo
"decênios".

III-No         trecho         "...as         construções         tinham         características
comuns         às         encontradas         em         determinadas         regiões         da
atual         Alemanha.",         é         obrigatório         o         uso         do         sinal         indicativo
de         crase         no         segundo         'as'.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) I         e         III,         apenas.

(B) III,         apenas.

(C) II         e         III,         apenas.

(D) I         e         II,         apenas.

(E) I,         apenas.

Questão 09
Analise         a         classe         gramatical         das         palavras         retiradas         do
texto:

I-suas         -         alguns         -         essas         -         onde

II-com         -         de         -         em         -         as

III-não         -         já         -         tipicamente         -         afirmativa

IV-e         -         que         -         ou         -         os

V-novo         -         comuns         -         atual         -         aparentes

Pertencem         à         mesma         classe         gramatical:

(A) I,         II,         III,         IV         e         V.

(B) II,         III         e         IV,         apenas.

(C) III,         IV         e         V,         apenas.

(D) I         e         V,         apenas.

(E) I,         II         e         V,         apenas.

Questão 10
Assim         como         "enxaimel",         utilizado         no         texto,         assinale         a
alternativa         em         que         todos         os         vocábulos         devem         ser
escritos         com         X:

(A) en___ada         -         en___ame         -         en___er

(B) en___ofre         -         en___uto         -         preen___er

(C) en___ergar         -         en___oval         -         en___ugar

(D) en___aqueca         -         en___urrada         -         preen___imento

(E) en___ente         -         en___aguar         -         en___arcar
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Conhecimentos Gerais e Legislação

Questão 11
Instalado         como         uma         versão         brasileira         do         touro         de         Wall
Street,         o         monumento         (...)         não         foi         bem         recebido         por         todos.
Em         protesto         contra         a         fome,         a         desigualdade         social         e         o
desemprego,         grupos         fizeram         atos         em         frente         à         estátua,
que         por         dois         dias         amanheceu         com         cartazes         colados.
Integrantes         da         ONG         SP         Invisível         ainda         organizaram         um
churrasco         para         pessoas         em         situação         de         rua         em         frente         ao
touro,         que         fica         no         centro         da         capital         paulista.

A         estátua         brasileira         tem         5,10         metros         de         comprimento         e
foi         construída         sobre         uma         estrutura         metálica         tubular         com
multicamadas         de         fibra         de         vidro         de         alta         densidade         e
pintura         anticorrosiva.         Gilson         Finkelsztain,         CEO         da         B3,         diz
que         o         monumento         "representa         a         força         e         a         resiliência         do
povo         brasileiro".

Explicando...         O         touro         é         considerado         símbolo         do         mercado
financeiro         por         representar         "o         otimismo         e         a         força         dos
investidores".         A         origem         dessa         metáfora         está         numa
expressão         usada         no         mercado         financeiro         para         se         referir
ao         movimento         de         alta         nos         papéis,         quando         os         preços
estão         subindo:         "bull         market"         (mercado         do         touro,         em
tradução         livre).

Disponível         em         https://g1.globo.com/

A         descrição         acima         refere-se         a(ao):

(A) Touro         dourado         colocado         em         frente         à         Bolsa         de
Valores         de         São         Paulo.

(B) Estátua         da         'Menina         Destemida'.

(C) Touro         dourado         colocado         em         frente         à         Bolsa         de
Valores         do         Rio         de         Janeiro.

(D) Cavalo         branco         na         praça         principal         da         capital         do         Brasil.

(E) Estátua         de         Van         der         Burse.

Questão 12
Os         casarões         portugueses         do         Litoral,         a         arquitetura         em
estilo         enxaimel         no         Vale         do         Itajaí         e         no         Norte         do         Estado         e
as         tradições         italianas         ainda         fortes         no         Oeste         são
exemplos         concretos         da         diversidade         cultural         catarinense,
hoje         enriquecida         com         a         soma         de         novos         sotaques         e
costumes         daqueles         que         escolheram         Santa         Catarina         para
viver.         Para         proteger         essa         riqueza,         o         circuito         cultural
catarinense         é         composto         por         dezenas         de         conjuntos
arquitetônicos         tombados         pelo         Instituto         do         Patrimônio
Histórico         e         Artístico         Nacional         (Iphan)         ou         pelo         Estado         e
pelos         municípios.         Além         do         patrimônio         arquitetônico         e
artístico,         há         também         os         acervos         nos         museus.

Disponível         em:         https://www.sc.gov.br/conhecasc/cultura

Outra         frente         de         divulgação         da         cultura         catarinense         são
eventos         consagrados         no         Estado,         como         o         Circuito         das
Festas         de         Outubro,         liderado         pelo(a):

(A) Festa         das         flores.

(B) Oktoberfest.

(C) Schutzenfest.

(D) Sommerfest.

(E) Festa         nacional         do         marisco.
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Questão 13
O         Ministério         do         Trabalho         e         Previdência         publicou         na
edição         do         Diário         Oficial         da         União         desta         sexta-feira
(19/11)         uma         portaria         que         define         as         regras         para         o
pagamento         de         um         auxílio         à         Pessoa         com         Deficiência.         O
benefício         foi         criado         neste         ano         e         começou         a         ser         pago         pelo
INSS         (Instituto         Nacional         do         Seguro         Social)         em         outubro.

Para         poder         receber         o         novo         auxílio,         o         trabalhador         deve
exercer,         na         data         de         entrada         do         pedido,         atividade
remunerada         que         o         enquadre         como         segurado         do         RGPS
(Regime         Geral         de         Previdência         Social)         ou         do         RGPS
(Regime         Próprio         de         Previdência         Social)         da         União,
estados         ou         municípios         e         que         tenha         remuneração         mensal
limitada         a         dois         salários         mínimos         (R$         2.200).

Também         é         necessário         que         o         requerente         esteja         inscrito
no         CadÚnico         (cadastro         único         do         governo         federal         para
programas         sociais),         esteja         com         CPF         regular         e         que
atenda         aos         critérios         de         manutenção         do         BPC         (Benefício
de         Prestação         Continuada),         incluídos         os         critérios         relativos
à         renda         familiar         mensal         por         pessoa         exigida         para         o
acesso         ao         benefício         -de         até         meio         salário         mínimo         (R$
550)         -.

Disponível         em:         https://bityli.com/D62QVh

O         novo         auxílio         à         Pessoa         com         Deficiência         é         chamado         de:

(A) Bolsa         emergencial.

(B) Auxílio-inclusão.

(C) Auxílio         razão.

(D) Auxílio-Brasil.

(E) Bolsa         família

Questão 14
Conforme         a         Estrutura         Administrativa         do         Município         -         LC
nº.         1.234/2019,         compete         ao         Gabinete         do         Prefeito,
estruturado         na         forma         do         Anexo         II         da         Lei,         sob         a
titularidade         da         Chefia         de         Gabinete:

(A) Desenvolver         e         coordenar         os         serviços         de         imprensa,
relações         públicas         e         publicidade         das         atividades
governamentais.

(B) Executar         a         política         financeira         e         fiscal         do         Município.

(C) Promover         a         integração         dos         diversos         órgãos         e
entidades         do         Poder         Executivo.

(D) Padronizar,         adquirir,         guardar         e         distribuir         o         material         de
expediente.

(E) Tratar         da         elaboração         dos         instrumentos         de
planejamento         referidos         na         Constituição         Federal         e         da
fixação         das         diretrizes         dos         orçamentos         plurianual         e
anual         de         investimentos.

Questão 15
Conforme         a         Lei         Orgânica         Municipal,         compete,
privativamente,         à         Câmara         Municipal,         entre         outras
atribuições:

(A) Celebrar         convênios         com         entidades         públicas         ou
privadas         para         a         realização         de         objetivos         de         interesse
do         Município,         na         forma         da         lei.

(B) Decretar,         nos         termos         da         lei,         desapropriações         por
necessidade         ou         utilidade         pública         ou         por         interesse
social.

(C) Exercer,         com         auxílio         do         Tribunal         de         Contas,         a
fiscalização         financeira,         orçamentária,         operacional         e
patrimonial         do         Município.

(D) Sancionar,         promulgar         e         fazer         publicar         as         leis,         bem
como         expedir         decretos         e         regulamentos         para         a         sua
fiel         execução.

(E) Exercer         com         auxílio         dos         Secretários         Municipais         a
direção         superior         da         Administração         Municipal.

Questão 16
Conforme         o         Plano         de         Cargos         e         Carreiras         do         Poder
Executivo         Municipal         -         LC         nº.         661/2007,         associe         a
segunda         coluna         de         acordo         com         a         primeira,         que         relaciona
o         termo         com         seu         conceito.

Primeira         coluna:         termo

1-Classe         de         cargos

2-Grupo         ocupacional

3-Cargo         de         carreira

Segunda         coluna:         conceito

(__)O         conjunto         de         cargos         de         carreira         com         afinidades
entre         si         quanto         à         natureza         do         trabalho         ou         ao         grau         de
conhecimento         exigido         para         seu         desempenho.

(__)Aquele         que         se         escalona         em         padrões         de         vencimento
para         acesso         privativo         de         seus         titulares.

(__)O         agrupamento         de         cargos         da         mesma         natureza
funcional         e         grau         de         responsabilidade,         mesmo         padrão
inicial         de         vencimento,         mesma         denominação         e
substancialmente         idênticos         quanto         ao         grau         de         dificuldade
e         responsabilidade         para         o         seu         exercício.

Assinale         a         alternativa         que         apresenta         a         CORRETA
associação         entre         as         colunas:

(A) 2,         3,         1.

(B) 2,         1,         3.

(C) 1,         2,         3.

(D) 3,         1,         2.

(E) 3,         2,         1.
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Questão 17
Considere         as         afirmativas         relacionadas         ao         Estatuto         dos
Servidores         Públicos         -         LC         nº.         660/2007.         Registre         V,         para
verdadeiras,         e         F,         para         falsas:

(__)Cargo         público         é         o         conjunto         de         atribuições,         deveres         e
responsabilidades         cometido         ao         servidor         público,         criado
por         lei,         com         denominação         própria,         número         certo         e
vencimento         pago         pelos         cofres         públicos.

(__)Às         pessoas         com         deficiência         é         assegurado         o         direito
de         se         inscreverem         em         concurso         público         para         provimento
de         cargo,         cujas         atribuições         sejam         compatíveis         com         as
suas         deficiências,         para         as         quais         serão         reservadas         até
vinte         por         cento         das         vagas         oferecidas         por         cargo         no
concurso,         ou         das         que         vierem         a         surgir         no         prazo         de         sua
validade.

(__)O         menor         de         18         (dezoito)         anos         não         poderá         participar
do         certame,         mesmo         que         implemente         o         requisito         idade         até
a         data         de         ingresso         no         cargo.

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

(A) F,         F,         F.

(B) V,         F,         V.

(C) V,         V,         V.

(D) F,         V,         F.

(E) V,         V,         F.

Questão 18
Conforme         a         Lei         Orgânica         Municipal,         analise         as         assertivas
e         identifique         as         corretas.

O         Município         de         Blumenau         rege-se         pelos         princípios
fundamentais         da         Constituição         da         República         Federativa
do         Brasil         e         fundamenta         sua         existência,         entre         outros:

I-Na         autonomia.

II-Na         dignidade         do         homem.

III-Na         restrição         da         pessoa         humana.

IV-Na         obrigação         de         busca         ao         ambiente         ecologicamente
equilibrado.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) III         e         IV,         apenas.

(B) I,         II,         III         e         IV.

(C) II,         apenas.

(D) I,         apenas.

(E) I         e         II,         apenas.

Questão 19
Blumenau         foi         colonizada         em         1850         pelo         médico
farmacêutico         e         filósofo         alemão         Dr.         Hermann         Bruno         Otto
Blumenau,         que         no         dia         2         de         setembro         daquele         ano,
chegou         à         cidade         acompanhado         de         outros         17         colonos,
também         provenientes         da         Alemanha.         Mais         tarde,
chegaram         mais         imigrantes         vindos         da         Itália         e         Polônia.

Disponível         em:         http://www.turismoblumenau.com.br/blumenau/a-cidade

Blumenau         é         conhecida         pela         identidade         e         por         suas
origens:

(A) Pomeranas.

(B) Alemãs.

(C) Brasileiras.

(D) Europeias.

(E) Suecas.

Questão 20
A         economia         catarinense         é         bastante         diversificada         e         está
organizada         em         vários         polos         distribuídos         por         diferentes
regiões         do         Estado.         A         diversidade         de         climas,         paisagens         e
relevos         estimula         o         desenvolvimento         de         inúmeras
atividades,         da         agricultura         ao         turismo,         atraindo
investidores         de         segmentos         distintos         e         permitindo         que         a
riqueza         não         fique         concentrada         em         apenas         uma         área.

Disponível         em:         https://www.sc.gov.br/conhecasc/economia

No         Vale         do         Itajaí,         predomina:

(A) A         indústria         têxtil         e         do         vestuário,         naval         e         de
tecnologia.

(B) Tecnologia,         turismo,         serviços         e         construção         civil.

(C) Polo         tecnológico,         moveleiro         e         metal-mecânico.

(D) Produção         alimentar         e         de         móveis.

(E) Segmentos         do         vestuário,         plásticos         descartáveis,
carbonífero         e         cerâmico.
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Conhecimento Específico

Questão 21
Considere         as         afirmativas         relacionadas         à         ética         profissional
e         no         serviço         público.         Registre         V,         para         verdadeiras,         e         F,
para         falsas:

(__)A         função         pública         deve         ser         tida         como         exercício
profissional         e,         portanto,         se         integra         na         vida         particular         de
cada         servidor         público.         Assim,         os         fatos         e         atos         verificados
na         conduta         do         dia         a         dia         em         sua         vida         privada         poderão
acrescer         ou         diminuir         o         seu         bom         conceito         na         vida
funcional.

(__)Toda         pessoa         tem         direito         à         verdade,         porém         o         servidor
pode         omiti-la         ou         falseá-la,         ainda         que         contrária         aos
interesses         da         própria         pessoa         interessada         ou         da
Administração         Pública.

(__)O         servidor         deve         prestar         toda         a         sua         atenção         às
ordens         legais         de         seus         superiores,         velando         atentamente
por         seu         cumprimento,         e,         assim,         evitando         a         conduta
negligente.         Os         repetidos         erros,         o         descaso         e         o         acúmulo
de         desvios         tornam-se,         às         vezes,         difíceis         de         corrigir         e
caracterizam         até         mesmo         imprudência         no         desempenho         da
função         pública.

Assinale         a         alternativa         com         a         sequência         CORRETA:

(A) V,         F,         V.

(B) F,         F,         V.

(C) V,         V,         V.

(D) V,         V,         F.

(E) V,         F,         F.

Questão 22

As         relações         humanas         no         trabalho         influenciam         o         resultado
final         do         serviço         de         toda         a         equipe.         Uma         equipe         alinhada         e
bem         relacionada         trará         um         ambiente         de         trabalho
agradável         e         mais         produtivo.

Nesse         sentido,         assinale         a         alternativa         CORRETA         em
relação         ao         bom         desenvolvimento         de         toda         a         equipe:

(A) A         equipe         deve         respeitar         as         divergências         e
diversidades.

(B) As         críticas         devem         ser         evitadas.

(C) As         responsabilidades         devem         ser         delegadas.

(D) O         líder         deve         ser         arbitrário         em         suas         decisões.

(E) As         opiniões         deverão         ser         ignoradas.

Questão 23
Todas         as         alternativas         estão         de         acordo         com         os         princípios
e         diretrizes         do         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS)         descritos
na         Lei         nº         8080/90,         EXCETO:

(A) Integração         em         nível         executivo         das         ações         de         saúde,
meio         ambiente         e         saneamento         básico.

(B) Organização         dos         serviços         públicos         de         modo         a         evitar
duplicidade         de         meios         para         fins         idênticos.

(C) Capacidade         de         resolução         dos         serviços         em         todos         os
níveis         de         assistência.

(D) Direito         à         informação,         às         pessoas         assistidas,         sobre
sua         saúde.

(E) Universalidade         de         acesso         aos         serviços         de         saúde
somente         no         nível         primário         de         assistência.
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Questão 24
Sobre         os         objetivos         e         atribuições         do         Sistema         Único         de
Saúde         (SUS),         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Ações         de         promoção         da         saúde         não         se         enquadram         nos
objetivos         do         SUS.

(B) A         execução         de         ações         de         assistência         terapêutica
integral         não         é         uma         atribuição         do         SUS.

(C) Não         compete         ao         SUS         a         formulação         e         execução         da
política         de         sangue         e         seus         derivados.

(D) Não         é         um         objetivo         do         SUS         a         identificação         e
divulgação         dos         fatores         condicionantes         e
determinantes         da         saúde.

(E) É         atribuição         do         SUS         a         assistência         ao         trabalhador
vítima         de         acidentes         de         trabalho         ou         portador         de
doença         profissional         e         do         trabalho.

Questão 25
Em         relação         à         Lei                  nº         8142/90,         julgue         as         alternativas
abaixo:

I-Os         usuários         não         devem         fazer         parte         da         composição         do
Conselho         de         Saúde.

II-Os         recursos         do         Fundo         Nacional         de         Saúde         (FNS)         nunca
devem         ser         alocados         como         investimentos         previstos         no
Plano         Quinquenal         do         Ministério         da         Saúde.

III-Para         receber         os         recursos         do         Fundo         Nacional         de
Saúde         (FNS),         os         Municípios,         os         Estados         e         o         Distrito
Federal         deverão         contar         com         o         Fundo         de         Saúde         e
Conselho         de         Saúde.

Qual         (is)         afirmativa         (s)         está         (ão)         CORRETA         (S)?

(A) I,         II         e         III.

(B) II         e         III,         apenas.

(C) III,         apenas.

(D) I,         apenas.

(E) II,         apenas.

Questão 26
Sobre         a         organização,         direção         e         gestão         do         Sistema         Único
de         Saúde         (SUS),         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) As         comissões         intersetoriais,         de         âmbito         nacional,         não
são         subordinadas         ao         Conselho         Nacional         de         Saúde.

(B) As         comissões         intersetoriais         têm         a         finalidade         de
articular         políticas         e         programas         de         interesse         para         a
saúde.

(C) A         direção         do         SUS         é         única,         sendo         exercida,
unicamente,         pelo         Ministério         da         Saúde.

(D) No         nível         municipal,         o         SUS         não         pode         organizar-se         em
distritos         para         que         os         recursos         não         sejam         articulados.

(E) Os         municípios         não         podem         constituir         consórcios         para
desenvolver         em         conjunto         as         ações         e         os         serviços         de
saúde         que         lhes         correspondam.

Questão 27
Sobre         as         competências         da         União,         dos         Estados,         do
Distrito         Federal         e         dos         Municípios,         em         relação         ao         Sistema
Único         de         Saúde         (SUS),         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Compete         à         direção         estadual         do         SUS         definir         e
coordenar         os         sistemas         de         vigilância         epidemiológica         e
vigilância         sanitária.

(B) Compete         exclusivamente         à         união         o
acompanhamento,         avaliação         e         divulgação         do         nível
de         saúde         da         população         e         das         condições         ambientais.

(C) Compete         unicamente         à         direção         nacional         do         SUS
promover         a         descentralização         para         os         Municípios         dos
serviços         e         das         ações         de         saúde.

(D) Compete         à         direção         municipal         do         SUS         formular,
avaliar         e         apoiar         políticas         de         alimentação         e         nutrição.

(E) Compete         à         direção         SUS         planejar,         organizar,         controlar
e         avaliar         as         ações         e         os         serviços         de         saúde         e         gerir         e
executar         os         serviços         públicos         de         saúde.

Questão 28
A         saliva         é         uma         solução         aquosa         de         várias         substâncias         de
diferente         peso         molecular         sendo         constituída         em         99%         por
água.         Qual         a         enzima         de         maior         ação         digestiva         produzida
pelas         glândulas         salivares?

(A) Tirosina.

(B) α-         Amilase.

(C) Prolina.

(D) Lactoferrina.

(E) Lisozima.

Questão 29
O         desenvolvimento         de         um         Programa         Integrado         de
Saúde,         numa         comunidade         qualquer,         exige         que         as
condições         de         saúde         e         doença         nessa         comunidade         sejam
conhecidas.         Faz         parte         das         doenças         de         maior         ocorrência
na         cavidade         bucal         e         de         interesse         do         ponto         de         vista         da
saúde         coletiva:

(A) Estomatite         Herpética.

(B) Língua         Geográfica.

(C) Afta         Vulgar.

(D) Câncer         bucal.

(E) Candidoses.
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Questão 30
A         abordagem         restauradora         de         dentes         tratados
endodonticamente         tem         gerado         dúvidas         quanto         ao         tipo         de
pino         a         ser         empregado.         São         descritos         como         vantagens         do
pino         de         fibra         de         vidro         em         relação         ao         núcleo         metálico,
EXCETO:

(A) Alto         módulo         de         elasticidade,         quando         comparado         com
a         dentina,         podendo         ocasionar         fraturas         dentárias.

(B) Técnica         simplificada.

(C) Propriedades         mecânicas         próximas         às         da         estrutura
dentária.

(D) Menor         desgaste         da         estrutura         dental.

(E) Adesão         à         dentina         através         de         cimentos         resinosos
associados         a         adesivos.

Questão 31
As         ações         e         serviços         públicos         de         saúde         e         os         serviços
privados         contratados         ou         conveniados         que         integram         o
Sistema         Único         de         Saúde         (SUS)         são         desenvolvidos         de
acordo         com         as         diretrizes         previstas         no         art.         198         da
Constituição         Federal.         Faz         parte         dos         princípios         do         SUS:

(A) Centralização         político-administrativa,         com         direção
única         pelo         governo         federal.

(B) Integralidade         de         assistência,         entendida         como
conjunto         articulado         e         contínuo         das         ações         e         serviços
preventivos         e         curativos,         individuais         e         coletivos,
exigidos         para         cada         caso         em         todos         os         níveis         de
complexidade         do         sistema.

(C) Assistência         à         saúde,         com         privilégios         para         as
necessidades         exigidas         em         cada         caso.

(D) Capacidade         de         resolução         dos         serviços         no         nível         de
assistência         primária.

(E) Desintegração         em         nível         executivo         das         ações         de
saúde,         meio         ambiente         e         saneamento         básico.

Questão 32
Em         casos         de         necessidade         de         profilaxia         da         Endocardite
Infecciosa         em         crianças         antes         de         intervenções         que
causem         bacteremia         transitória,         qual         a         dose         de         ataque         de
Amoxicilina         recomendada?

(A) 50         mg/Kg         1h         antes         do         procedimento.

(B) 15         mg/Kg         1h         antes         do         procedimento.

(C) 25         mg/Kg         1h         antes         do         procedimento.

(D) 7,5         mg/Kg         1h         antes         do         procedimento.

(E) 100         mg/Kg         1h         antes         do         procedimento.

Questão 33
No         planejamento         restaurador         de         múltiplas         unidades
anteriores,         um         ensaio         restaurador         intraoral         permite         ao
profissional         trabalhar         com         maior         previsibilidade         de
resultados.         Uma         forma         de         se         realizar         este         ensaio         é         a
utilização         de         uma         resina         composta         para         restaurações
provisórias,         denominada:

(A) Resina         Bulk         fill         flow.

(B) Resina         nanoparticulada.

(C) Interlig.

(D) Bis-acryl.

(E) Ribbond.

Questão 34
O         uso         de         gel         clareadores         em         dentes         vitais         são
amplamente         utilizados         em         busca         de         resultados         estéticos
satisfatórios.         É         uma         reação         adversa         ao         uso         de
clareadores         dentais:

(A) Oxidação.

(B) Recessão         Gengival.

(C) Gengivite.

(D) Hipersensibilidade.

(E) Abfração.

Questão 35
Sobre         a         etiologia         e         comportamento         da         cárie         dental,
podemos         afirmar         que:

(A) Estudos         clássicos         da         odontologia         mostram         que
crianças         com         grande         infecção         por         Streptococcus
mutans         desenvolvem         baixa         prevalência         de         cárie.

(B) O         consumo         de         açúcar         ainda         é         considerado         fator         mais
importante         na         etiologia         da         cárie.         Mas         alguns         estudos
não         têm         fundamentado         uma         consistente         correlação
entre         relato         de         frequência         no         consumo         de         açúcar         e
experiência         de         cárie         em         humanos.

(C) As         cáries         de         mamadeira         são         o         mais         significante
problema         em         crianças         pré-escolares,         mas         não         possui
relação         com         alta         ingestão         de         sacarose         e         infecção         por
Streptococcus         mutans         como         fatores         de         risco.

(D) Fatores         sociodemográficos,         tais         como         educação         de
pais,         ocupação         dos         pais,         status         de         pobreza         e         raça         ou
etnia,         também         têm         recebido         atenção         como         fatores         de
risco         de         cáries.         Numa         visão         de         conjunto,         crianças         de
alta         classe         social         têm         alto         nível         de         cárie.

(E) Fatores         de         risco         de         cárie         na         família         não         podem         ser
associados         com         genética         e         fatores         do         meio
ambiente,         tais         como:         hábitos         similares         de
alimentação,         similar         prática         de         higiene         oral,         similar
exposição         ao         flúor         e         similar         condição         dental.         Não         há
evidências         de         amostras         similares         de         Streptococcus
mutans         entre         membros         da         mesma         família.
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Questão 36
No         uso         de         medicamentos         para         controle         da         dor         em
crianças,         o         dentista         deverá         estabelecer         sua         dosagem,
calculada         em         função         do         peso         corporal         da         criança,         com         o
objetivo         de         se         obter         o         efeito         máximo         da         medicação,         com
total         ausência         ou         mínimos         efeitos         adversos.

Sobre         isso,         podemos         afirmar         que:

(A) A         solução         oral         de         ibuprofeno         é         administrada         na         razão
de         1/2         gota/kg         de         peso,         em         intervalos         de         4         h.
Crianças         >         30         kg         não         devem         exceder         à         dose         máxima
de         60         gotas         (400         mg).

(B) Geralmente         se         emprega         a         solução         oral         "gotas"         de
paracetamol,         na         razão         de         1/2         gota/kg         de         peso
corporal,         até         a         quantidade         máxima         de         60         gotas.

(C) A         dipirona         é         empregada         na         dose         de         15         mg/kg,         com
intervalos         de         4         h         entre         cada         administração,         não
excedendo         a         quatro         doses         diárias.

(D) A         dose         terapêutica         de         paracetamol         em         crianças
situa-se         na         faixa         de         25         mg/kg/dose,         com         intervalos
de         8         h         entre         as         doses.

(E) Geralmente         se         emprega         a         solução         oral         "gotas"         de
dipirona,         na         razão         de         2         gotas         para         cada         kg         de         peso
corporal,         até         a         quantidade         máxima         de         40         gotas.

Questão 37
Qual         a         característica         dos         sistemas         adesivos         universais
existente         atualmente         no         mercado?

(A) Condicionamento         ácido,         visando         obtenção         posterior
da         adesividade.

(B) Possuem         primer,         agente         adesivo         e         condicionamento
ácido         disponibilizados         em         frascos         separados.

(C) Podem         ser         empregados         fazendo-se         uso         da         técnica
autocondicionante         ou         convencional.

(D) A         remoção         por         completo         do         smear         layer         da         superfície
via         condicionamento         ácido.

(E) Podem         ser         configurados         como         de         três         passos.

Questão 38
A         odontologia         vem         tentando         obter         na         geriatria         e         na
gerontologia         as         bases         para         uma         visão         geral         do         idoso         e
do         envelhecer.         Sobre         o         tratamento         odontológico         do
paciente         idoso,         podemos         afirmar         que:

(A) A         remoção         mecânica         da         placa         bacteriana         através         de
escova         e         fio         dental         no         idoso         não         é         de         fundamental
importância         para         prevenção         de         cárie,         visto         que         ele
adquire         resistência         contra         esta         doença         ao         longo         da
vida.

(B) A         odontogeriatria         não         deve         ser         encarada         como         uma
especialidade,         pois         as         necessidades         restauradoras         e
estéticas         já         englobam         o         idoso         em         outras
especialidades         odontológicas.

(C) O         uso         de         substâncias         antimicrobianas         para         o
controle         químico         da         placa         bacteriana         bucal         não         deve
ser         indicado         ao         idoso,         devido         a         possibilidade         de
deglutição         do         colutório.

(D) Pacientes         portadores         de         doença         incapacitantes,
como         os         distúrbios         cognitivos         e         motores,         necessitam
de         reorientação         de         procedimentos         de         higiene         bucal
considerando-se         as         limitações         do         indivíduo:
adaptação         de         cabos         de         escovas,         instrumentos         para
facilitar         a         passagem         de         fio         dental,         uso         de         substâncias
preventivas         e         terapêuticas.

(E) Não         há         indícios         de         que         doenças         bucais         não         tratadas
podem         levar         a         infecções         sistêmicas         no         idoso.

Questão 39
É         uma         lesão         bucal         presente         em         recém-nascidos
caracterizada         por         pequenas         formações         nodulares         com         2
a         3         mm         de         diâmetro,         coloração         esbranquiçada,         firmes         à
palpação,         circunscritas,         únicas         ou         múltiplas,
assemelhando-se         a         "grãos         de         arroz",         que         ocorrem         ao
longo         da         rafe         palatina         mediana         e         tendem         a         desaparecer
por         esfoliação         até         os         primeiros         3         meses         de         vida:

(A) Cisto         de         erupção.

(B) Mucocele.

(C) Rânula.

(D) Doença         de         Riga-Fede.

(E) Pérolas         de         Epstein.

Questão 40
A         patologia         com         sintomas         mais         frequentemente         relatados
pelos         pacientes         como         dores         na         face,         ATM         e         músculos
mastigatórios         e         dores         na         cabeça,         é         chamada:

(A) Paralisia         de         Bell.

(B) Sinusite.

(C) Neuralgia         do         Trigêmeo.

(D) Disfunção         Temporomandibular.

(E) Rosácea.
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Questão 41
Se         um         paciente         informa         ser         alérgico         ao         Bissulfito         de
sódio,         qual         a         solução         anéstesica         indicada         para         uso         em
um         procedimento         de         curta         duração?

(A) Lidocaína         2%         com         norepinefrina.

(B) Mepivacaína         3%         sem         vasoconstrictor.

(C) Articaína         4%         com         epinefrina.

(D) Mepivacaína         2%         com         epinefrina.

(E) Lidocaína         2%         com         epinefrina.

Questão 42
Sobre         a         prevalência         das         doenças         periodontais         em
comunidades         brasileiras,         podemos         afirmar         que:

(A) A         presença         de         inflamação         gengival         varia         de         acordo
com         a         idade         do         paciente.

(B) A         prevalência         média         de         doença         (gengival         ou
periodontal)         é         maior         que         90%.

(C) A         presença         de         doença         periodontal         está         relacionada
com         as         condições         socioeconômicas.

(D) A         maioria         dos         dentes         de         adolescentes         e         crianças
portadores         de         doença         periodontal         possuem         alta
severidade         da         doença         com         baixa         taxa         de         sucesso
clínico.

(E) A         doença         periodontal         tem         sido         bem         controlada         nos
últimos         anos         com         significativa         redução         na         taxa         de
prevalência.

Questão 43
Apesar         de         as         resinas         compostas         serem         amplamente
utilizadas,         ainda         apresentam         propriedades         a         serem
melhoradas         para         um         desempenho         clínico         estendido.
Qual         a         vantagem         do         uso         da         resina         Bulk         Fill         em         dentes
posteriores?

(A) Aumento         da         resistência         do         dente.

(B) Redução         da         tensão         na         contração         de         polimerização.

(C) Adaptação         da         cor         do         dente.

(D) Melhoria         da         estética.

(E) Melhor         polimento.

Questão 44
Por         qual         motivo         o         uso         de         antibióticos         concomitantemente
com         ingestão         de         álcool         não         é         recomendado?

(A) O         álcool         interfere         negativamente         na         absorção         do
antibiótico,         implicando         em         menores         concentrações
na         corrente         sanguínea.

(B) O         álcool         anula         o         efeito         do         antibiótico.

(C) Não         existem         relatos         científicos         de         que         o         álcool
atrapalhe         a         absorção         do         antibiótico.

(D) O         álcool         potencializa         o         efeito         do         antibiótico.

(E) O         álcool         aumenta         a         concentração         de         antibiótico         no
sangue.

Questão 45
Atualmente,         sabe-se         que         um         dos         principais         responsáveis
pela         queda         na         prevalência         e         na         velocidade         de
progressão         de         cárie         dental         é         o         amplo         uso         do         flúor.         A
respeito         do         mecanismo         de         ação         do         flúor,         podemos
afirmar         que:

(A) O         mecanismo         de         ação         do         íon         flúor         é         sempre         o
mesmo,         independente         do         meio         de         utilização.

(B) Na         presença         de         géis         fluoretados         (com         9.000         a
12.300         ppm         de         flúor)         e         vernizes         fluoretados         (com
22.600         ppm         de         flúor),         há         menor         formação         de
minerais         do         tipo         fluoreto         de         cálcio         do         que         na
presença         de         dentifrício         fluoretado         (1100         ppm         de
flúor).

(C) Uma         menor         quantidade         de         fluoreto         de         cálcio         é
formada         na         presença         de         gel         fluoretado         acidulado         do
que         na         presença         do         gel         neutro.

(D) Na         presença         de         flúor,         há         aumento         do         pH         crítico         para
desmineralização         do         esmalte         e         da         dentina.

(E) O         flúor         apresenta         papel         de         aumentar         a
desmineralização         e         de         desativar         a         remineralização
dental.

Questão 46
Qual         o         melhor         método         para         se         analisar         a         presença         de
fraturas         ou         perfurações         no         canal         radicular?

(A) Técnica         de         Clark.

(B) Teste         térmico.

(C) Tomografia         de         feixe         cônico.

(D) Teste         elétrico.

(E) Radiografia         periapical.

Questão 47
É         considerado         uma         variação         anatômica         radicular         que
pode         predispor         a         uma         maior         susceptibilidade         e
progressão         das         doenças         periodontais:

(A) Macrodontia.

(B) Pérolas         de         esmalte.

(C) Dens         in         dente.

(D) Taurodontismo.

(E) Geminação         dentária.
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Questão 48
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.         Quais         equipamentos         de
proteção         individual         foram         incorporados         a         rotina         do
cirurgião-dentista         frente         ao         COVID-19?

(A) Máscara         e         óculos         de         proteção.

(B) Face         Shield         e         jaleco         descartável.

(C) Biombo         e         diques         de         borracha.

(D) Luvas         estéreis         e         propés.

(E) Gorro         e         máscara.

Questão 49
Atualmente,         existe         no         mercado         uma         ampla         variedade         de
agentes         químicos         para         controle         de         placa         veiculados         na
forma         de         dentifrícios,         soluções         para         bochecho,         géis         e
vernizes.         A         clorexidina         é         considerada         o         padrão         ouro         para
o         controle         químico         da         placa         supragengival.         São         efeitos
colaterais         do         uso         frequente         da         clorexidina,         EXCETO:

(A) Manchamento         extrínseco         dos         dentes.

(B) Língua         geográfica.

(C) Alteração         do         paladar.

(D) Descamação         da         mucosa         oral.

(E) Manchamento         de         restaurações         e         próteses.

Questão 50
Qual         a         conduta         indicada         para         os         casos         de         avulsão         de         um
dente         decíduo?

(A) Reimplante         e         restauração.

(B) O         reimplante         não         está         indicado         na         dentição         decídua.

(C) Reimplante         e         ortodontia.

(D) Reimplante         com         fixação         semirrígida         e
acompanhamento         radiográfico.

(E) Reimplante         e         tratamento         endodôntico.
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FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS  
 
 
 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

 

Questões RESPOSTAS 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

41 A B C D E 

42 A B C D E 

43 A B C D E 

44 A B C D E 

45 A B C D E 

46 A B C D E 

47 A B C D E 

48 A B C D E 

49 A B C D E 

50 A B C D E 

 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da Prova Objetiva serão divulgados até às 20h do dia 
14 de março de 2022, no endereço eletrônico http://concursos.furb.br/, link Prefeitura Municipal de 
Blumenau - Concurso Público - Edital N. 002/2021.  
 

 
 
 

Blumenau, 13 de março de 2022. 
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