
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 004/2017 

08 DE OUTUBRO DE 2017 
 

CARGO: 

Odontólogo 
 

INSTRUÇÕES 
 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única 
resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite 
providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido 
atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 
 

 
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto 
implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de 
preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do 
candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou 
eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do 
Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida 
após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão 
Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na 
eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os 
fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os 
Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente 
Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do 
Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 08 de outubro de 2017, após 
às 14h00min, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-mail 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 09 de outubro de 2017. 
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Língua Portuguesa 

 
01) Dadas as sentenças: 
 
1-Paulo aprendeu as línguas alemã e francesa. 
2-Paulo aprendeu a língua alemã e a francesa. 
3-Aprendi a aceitar meus próprios defeitos. 
 
Em relação a concordância das frases acima: 
 
a) Somente a 1 está correta. 
b) Somente a 2 está correta. 
c) As três sentenças estão corretas. 
d) Somente as sentenças 2 e 3 estão incorretas. 
e) Somente a sentença 3 está correta. 
 
02) O acento indicador de crase está corretamente 
empregado em todas as sentenças abaixo, exceto 
em: 
 
a) Pedro se referiu à carta de sua avó. 
b) Amanhã vou à terra de meus antecessores. 
c) A vítima ficou frente à frente com o ladrão. 
d) Gostava daquele menino à beça. 
e) Ficamos às escondidas até mamãe voltar do 

mercado. 
 
03) A assertiva que apresenta uma informação 
incorreta é: 
 
a) O plural de cidadão é cidadãos. 
b) O plural de bomba-relógio é bombas-relógio. 
c) O plural de couve-flor é couves-flores. 
d) O plural de sacristão é sacristães. 
e) O plural de porta-bandeira é portas-bandeiras. 
 
04) Complete as sentenças: 
 
1-O aluno não foi para a escola ....................estava 
doente. 
2-O diretor quer um ...................para essas 
atitudes. 
3-Não descobri ............. ele não compareceu na 
reunião. 
4-Se o réu mentiu, gostaria de saber.................. 
 
Respeitando a ordem em que as frases aparecem, 
temos: 
 
a) porque – porquê – por que – por quê 
b) porquê – porque – por que – por quê 
c) por que – porquê – por quê – porque 
d) porque – por que – porquê – por quê 

e) porquê – porque – por que  - por que 
 
05) Na oração: “Domingo irá chover forte, 
portanto não marcarei compromisso.” a conjunção 
em destaque estabelece relação de: 
 
a) continuidade 
b) contrariedade 
c) alternância 
d) conclusão 
e) explicação 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Por 61 votos favoráveis e 20 contrários, o 
plenário do Senado Federal aprovou, o 
impeachment de Dilma Rousseff. Com o resultado, 
Michel Temer assumiu a Presidência da República 
em definitivo até o fim do mandato, em 2018. A 
posse ocorreu, no Congresso Nacional, onde Temer 
fez um juramento à Constituição, no dia: 
 
a) 31 de agosto de 2016. 
b) 16 de setembro de 2016. 
c) 06 de julho de 2016. 
d) 13 de agosto de 2016. 
e) 12 de outubro de 2016. 
 
07) Foi publicada, no Diário Oficial da União de 
quinta-feira (24/08/2017), a Medida Provisória 
797/2017, que libera os saldos de contas do 
PIS/Pasep para homens com idade a partir de 
_____ anos e mulheres a partir de _____. A medida 
foi assinada pelo presidente da República, Michel 
Temer, na quarta-feira (23/08/2017). Assinale a 
alternativa que contempla corretamente o trecho 
acima: 
 
a) 60 – 55 
b) 65 – 60 
c) 65 – 62 
d) 60 – 58 
e) 70 – 65 
 
08) Recentemente a Polícia Federal (PF) encontrou, 
milhares de notas de reais em malas e caixas de 
papelão dentro de um imóvel localizado em 
Salvador que seria utilizado por um ex-ministro do 
PMDB. A Operação Tesouro Perdido foi autorizada 
pela 10ª Vara Federal de Brasília. O texto refere-se 
ao ex-ministro: 
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a) Eduardo Cunha. 
b) Henrique Eduardo Alves. 
c) Moreira Franco. 
d) Eliseu Padilha. 
e) Geddel Vieira Lima. 
 
09) A Copa do Brasil de 2017 (Copa Continental 
Pneus do Brasil de 2017) foi a 29ª edição dessa 
competição brasileira de futebol organizada pela 
Confederação Brasileira de Futebol, com início 
em 8 de fevereiro e término em 27 de setembro. 
Qual foi o time campeão? 
 
a) Flamengo. 
b) Grêmio. 
c) Cruzeiro. 
d) Chapecoense. 
e) Botafogo. 
 
10) Recentemente o Radar Meteorológico do 
Oeste foi inaugurado em Chapecó. O ato foi 
realizado no Loteamento Desbravador, e marca a 
programação dos 100 anos de emancipação do 
município. O novo equipamento cobre 42% do 
território Catarinense, abrangendo __________. 
Até então, a Defesa Civil contava apenas com o 
Radar de Lontras, no Vale do Itajaí, que cobre 75% 
do Estado. Assinale a alternativa que contempla 
corretamente o trecho acima: 
 
a) 138 municípios. 
b) 97 municípios. 
c) 101 municípios. 
d) 72 municípios. 
e) 118 municípios. 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) De acordo com a Lei nº 8.080/1990, art. 8º, as 
ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou 
mediante participação complementar da iniciativa 
privada, serão organizados: 
  
a) de forma regionalizada e hierarquizada em níveis 

de complexidade crescente. 
b) de forma regionalizada em níveis de 

complexidade decrescente. 
c) de forma hierarquizada em níveis de 

complexidade crescente. 
d) de forma regionalizada e hierarquizada em níveis 

de complexidade decrescente. 

e) de forma municipalizada e regionalizada em 
níveis de complexidade decrescente. 

 
12) De acordo com a Lei nº 8.080/1990, art. 10, os 
municípios poderão constituir consórcios para 
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de 
saúde que lhes correspondam:  
 

I. Aplica-se aos consórcios administrativos 
intermunicipais o princípio da direção única, e 
os respectivos atos constitutivos disporão 
sobre sua observância. 

II. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), poderá organizar-se em distritos de 
forma a integrar e articular recursos, técnicas 
e práticas voltadas para a cobertura total das 
ações de saúde. 

III. Na articulação das políticas e programas, a 
cargo das comissões intersetoriais. 

 
É correto afirmar: 
 
a) Somente I está correto. 
b) Somente II está correto. 
c) Somente I e II estão corretos. 
d) Somente III está correto. 
e) Todos estão corretos. 
 
13) De acordo com a Lei nº 8.080/1990, art. 19-C, 
caberá à União, com seus recursos próprios, 
financiar o Subsistema de Atenção à: 

 
a) Saúde da gestante  
b) Saúde dos idosos  
c) Saúde indígena 
d) Saúde da população carente 
e) Saúde da gestante e a puérpera 
 
14) De acordo com a Lei nº 8.142/1990, art. 1º, o 
Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 
8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em 
cada esfera de governo, sem prejuízo das funções 
do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias 
colegiadas: 
 

I. a Conferência de Saúde  
II. o Conselho de Saúde  

 
É incorreto afirmar:  

 
a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 

quatro anos. 
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b) O Conselho de Saúde atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução da política 
de saúde na instância correspondente. 

c) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) não terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde. 

d) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação 
ao conjunto dos demais segmentos. 

e) As Conferências de Saúde e os Conselhos de 
Saúde terão sua organização e normas de 
funcionamento definidas em regimento próprio, 
aprovadas pelo respectivo conselho. 

 
15) De acordo com a Lei nº 8.142/1990, art. 5º, é o 
______________, mediante portaria do Ministro 
de Estado, autorizado a estabelecer condições para 
aplicação desta lei. 
 
a) Ministério da Saúde 
b) Conselho Federal de Saúde 
c) Conselho Nacional de Saúde 
d) Sistema Único de Saúde (SUS)  
e) Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
 
16) As cerâmicas odontológicas ou também 
conhecidas como porcelanas são um dos materiais 
de mais rápida evolução quando se refere a 
materiais dentários, podendo ser aplicados em 
confecção de dentes, coroas, facetas, onlays, 
inlays. Para obtenção de uma cerâmica seus 
constituintes passam por várias de etapas, uma 
delas é a união de todos esses componentes para a 
formação do pó da cerâmica, essa união ocorre por 
um processo denominado: 
 
a) Processamento  
b) Compactação 
c) Fritura  
d) Glazeamento 
e) Mistura  
 
17) Classificada como displasia fibro-óssea benigna 
de origem genética com caráter autossômico 
dominante hereditário e não neoplásica, 
manifesta-se como aumento de volume bilateral 
dos ossos da mandíbula e maxila exclusivamente, 
podem variar entre pequenas a grandes lesões que 
podem ocasionar até deformidades faciais. Na 
cavidade oral ainda pode ocasionar deformações 
em palato, erupção anormal da dentição 
permanente, impactações dentais que podem 

levar a má-oclusão, reabsorção radiculares em 
dentes decíduos e permanentes. Suas 
características radiográficas se apresentam como 
múltiplas lesões radiolúcidas e multiloculares, 
raramente uniloculares, com limites bem 
definidos, expansão da cortical óssea de maneira 
simétrica que apresenta um aspecto de “bolha de 
sabão’’. Com base nos dados oferecidos e 
descrição acima assinale a resposta que condiz 
com esta patologia: 
 
a) Querubismo 
b) Granuloma de células gigantes 
c) Síndrome de nevos de células basais 
d) Cisto Ósseo aneurismático 
e) Cistos dentígeros múltiplos 
 
18) Conhecer os detalhes originais de um dente ou 
grupo de dentes é importante durante a pratica 
odontológica do cirurgião-dentista, a anatomia e 
morfologia dental busca e proporciona 
restabelecer função, harmonia, oclusão, e ajuda na 
diferenciação dental nos casos de dentições 
mistas.  Na anatomia e morfologia dos dentes 
decíduos alguns dentes apresentam no ângulo 
triedro mesiovestibulocervical formação do 
tubérculo de ZUCKERKANDL. Analisando os 
conhecimentos básicos de anatomia e morfologia 
dental dos dentes decíduos responda em quais 
dentes encontramos o tubérculo de 
ZUCKERKANDL. 
 

I. 1° e 2° Molar Superior Decíduo 
II. 1° Molar Inferior Decíduo 

III. 2° Molar Inferior Decíduo  
IV. 1° e 2° Molar Inferior Decíduo  
 
a) III apenas 
b) I e IV  
c) I apenas 
d) I e II apenas  
e) Todas alternativas são falsas 
 
19) De acordo com a LEI No 5.081, DE 24 DE 
AGOSTO DE 1966, fica estabelecido no artigo 7° 
que é vetado ao Cirurgião-Dentista. Assinale a 
alternativa correta: 
    
a) Prescrever e aplicar medicação de urgência no 

caso de acidentes graves que comprometam a 
vida e a saúde do paciente. 

b) Manter, anexo ao consultório, laboratório de 
prótese, aparelhagem e instalação adequadas 
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para pesquisas e análises clínicas, relacionadas 
com os casos específicos de sua especialidade, 
bem como aparelhos de Raios X, para 
diagnóstico, e aparelhagem de fisioterapia. 

c) Praticar todos os atos pertinentes a Odontologia, 
decorrentes de conhecimentos adquiridos em 
curso regular ou em cursos de pós-graduação. 

d) Utilizar, no exercício da função de perito-
odontólogo, em casos de necropsia, as vias de 
acesso do pescoço e da cabeça. 

e) Exercício de mais de duas especialidades. 
 
20) O Diabetes mellitus (DM) refere-se a um 
transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, 
caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no 
metabolismo de carboidratos, proteínas e 
gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou 
da ação da insulina (WORLD 
HEALTHORGANIZATION, 1999). O DM vem 
aumentando sua importância pela sua crescente 
prevalência e habitualmente está associado à 
dislipidemia, à hipertensão arterial e à disfunção 
endotelial. É um problema de saúde considerado 
Condição Sensível à Atenção Primária, ou seja, 
evidências demonstram que o bom manejo deste 
problema ainda na Atenção Básica evita 
hospitalizações e mortes por complicações 
cardiovasculares e cerebrovasculares 
(ALFRADIQUE, 2009). Ministério da Saúde, 
Diabetes Mellitus, (Brasil,2013). Sobre o cuidado 
odontológico e o diabetes mellitus assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) O Diabetes Mellitus pode desempenhar um 

papel fundamental no aparecimento de líquen 
plano. 

b) Dentre as complicações na odontologia que o 
diabetes pode ter influência estão as doenças 
periodontais, xerostomia, hipossalivação, 
candidiase oral, glossodínia, distúrbios de 
gustação, cárie, hipoplasia de esmalte, ambas 
com maior ou menor probabilidade. 

c) Anti-inflamatórios não esteróides e cefalexina 
potencializam o efeito de hipoglicemiantes. 

d) Ácido Acetil Salicílico (AAS) podem competir com 
os hipoglicemiantes orais  potencializando o 
efeito e causando um quadro de  Hipoglicemia. 

e) O uso de vasoconstrictores do grupo das 
catecolaminas (epinefrina, norepinefrina e 
neocoberfina), não influencia na insulina, 
portanto pode ser utilizado em pacientes 
descompensados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


