
 

MUNICÍPIO DE ARVOREDO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2017 
 

CARGO: ODONTÓLOGO 
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição, nº RG e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 2(duas) horas e 30(trinta) minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-

RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 25 (vinte e cinco) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) questões de Português e 

15(quinze) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

i) O CARTÃO-RESPOSTA conterá 40 questões, mas efetuar suas marcações somente até a questão 25. 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

j) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica/scanner para o processamento dos resultados, 
não podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “g” e alínea “i”; 

k) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta e o candidato perderá esta pontuação. 

l) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
m) Não deixe nenhuma questão sem resposta até a questão 25; 
n) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
o) Somente utilize caneta azul ou preta em suas marcações no CARTÃO-RESPOSTA; 
p) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
q) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do seu gabarito; 
r) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IOPLAN Instituto Oeste de Planejamento & Consultoria Ltda. Processo Seletivo Simplificado-MUNICÍPIO DE ARVOREDO/SC Edital 001/2017 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

 
(Texto) 

 
 
QUESTÃO 01. Assinale a alternativa cuja expressão completa corretamente as lacunas I (linha 1), II (linha 8) e III 

(linha 23) presentes no Texto acima: 
 
(A) I. as; II. à; III. a. 
(B) I. as; II. a; III. a. 
(C) I. às; II. à; III. à. 
(D) I. as; II. a; III. à. 
 
QUESTÃO 02. Analise o trecho: “Sabemos que buscar os meios para estas ações pode levar tempo, esforço, 

dinheiro. É caro, é difícil, pode exigir que mudemos algumas prioridades em nossas vidas.”. 
 
De acordo com as ideias apresentadas no trecho e o contexto em que está inserido no texto, assinale alternativa 
correta: 
 
(A) É praticamente impossível deixar a sociedade fora do alcance das drogas, visto o aumento significativo da 

violência no ano de 2017. 
(B) Para privar um membro da família do contato com as drogas necessita-se de muito dinheiro, inviabilizando 

assim, a concretização do ensejo. 
(C) Buscar meios para evitar o contato da sociedade com as drogas exige tempo, esforço e dinheiro. Faz com 

que deixemos alguns assuntos de lado, assumindo assim, outras prioridades. 
(D) Uma sociedade digna, é uma sociedade com poucos cidadãos envolvidos com as drogas. 
 
  



QUESTÃO 03. Analise os trechos abaixo. 
 
I. Os problemas ocasionados por essas substâncias são evidentes... 
II. Portanto, fica claro que precisamos agir com inteligência para evitar que os efeitos negativos dessas 

substâncias continuem trazendo prejuízos para a sociedade. 
III. Anualmente a ONU, através do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC) dá ênfase à 

Campanha Internacional de Prevenção às Drogas... 
 
Assinale a alternativa que não traria prejuízos para o sentido das frases caso as palavras em destaque fossem 
substituídas respectivamente por: 
 
(A) I. indubitáveis; II. perdas; III. destaque. 
(B) I. visíveis; II. agravos; III. irrelevância. 
(C) I. omissos; II. proventos; III. realce.  
(D) I. irrefutáveis; II. proventos; III. destaque. 
 
QUESTÃO 04. Analise o trecho: “Cada trabalho, família e cidade são afetados direta ou indiretamente pelas 

drogas.”. 
 
Analisando a palavra destacada no trecho, assinale a alternativa que segue a mesma regra gramatical de 
acentuação: 
 
(A) Sabiá 
(B) História 
(C) Louvaríamos 
(D) Detém-no 
 
QUESTÃO 05. Analise o trecho: “Portanto, fica claro que precisamos agir com inteligência para evitar que os 

efeitos negativos dessas substâncias continuem trazendo prejuízos para a sociedade.”. 
 
Assinale o tempo e o modo verbal no qual se encontra a palavra sublinhada: 
 
(A) Pretérito Perfeito do Indicativo  
(B) Pretérito Imperfeito do Indicativo 
(C) Presente do Indicativo 
(D) Presente do Subjuntivo 
 
QUESTÃO 06. Assinale a alternativa cujos vocábulos contenham os seguintes tipos de encontros vocálicos: 

ditongo oral decrescente, ditongo nasal decrescente e tritongo: 
 
(A) pai – mãe – delinquiu; 
(B) herói – enxaguei – muito; 
(C) mão – boi – saguão; 
(D) azuis – mau – enxaguei. 
 
QUESTÃO 07. “Certas palavras, por vezes enquadradas impropriamente entre os advérbios, passaram a ter, com 

a Nomenclatura Gramatical Brasileira, classificação à parte, mas sem nome especial”  
(Celso Cunha e Lindrey Cintra).  

 
Assinale a alternativa que a palavra em destaque é considerada corretamente como um advérbio: 
 
(A) Da família só elas duas subsistiam. 
(B) Afinal, ela não tem culpa de ser filha de ministro. 
(C) Aqui outrora retumbaram hinos. 
(D) De repente nasci, isto é, senti necessidade de escrever. 
 
  



QUESTÃO 08. “A solidariedade entre o verbo e o sujeito, que ele faz viver no tempo, exterioriza-se na 
concordância...” 

 (Celso Cunha e Lindley Cintra).  
 
De acordo com as normas de concordância verbal, assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) A maior parte deles já não vai à escola! 
(B) Nem um nem outro haviam idealizado previamente este encontro. 
(C) Fui eu que lhe pedi que não viesse. 
(D) Uma porção de pessoas me olhavam admiradas. 
 
QUESTÃO 09. Assinale a alternativa em que o acento grave, indicador de crase, foi incorretamente empregado: 
 
(A) A reunião acontecerá das 18h às 20h. 
(B) Qual a sua expectativa em relação à disciplina de cálculo? 
(C) Ela foi à casa de sua mãe. 
(D) Maria surpreendeu à todos. 
 
QUESTÃO 10. Analise a frase abaixo. 
 
Frase: “Tem um quê de inexplicável.”. 
 
A função sintática do segmento destacado “um quê” encontra correta classificação na alternativa: 
 
(A) Objeto direto 
(B) Objeto indireto 
(C) Objeto indireto pleonástico 
(D) Ajunto Adverbial 
 

II - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (15 questões) 
 

 
QUESTÃO 11. As proteases de superfície em P. gingivalis estão associadas com a adesão às proteínas teciduais 

e atuam como hemaglutininas acelerando a colonização dos tecidos do hospedeiro e a formação de coágulos 
de fibrina que podem disseminar o microrganismo pela corrente sanguínea e protegê-lo do sistema imune, 
fenômeno atualmente relacionado com a formação de patologias: 

 
Assinale a alternativa correta 
 
(A) Tromboembólicas. 
(B) Inflamatórias. 
(C) Renais. 
(D) Dermatológicas. 
 
QUESTÃO 12. A remoção cirúrgica do biofilme microbiano e em ocasiões onde se forma em áreas inacessíveis, 

como bolsas periodontais profundas ou na superfície externa da raiz dental, no periápice de dentes com 
infecções endodônticas às vezes requer procedimentos cirúrgicos para chegar à lesão, sendo frequente o 
emprego sistêmico de antibióticos e quimioterápicos, destacando os ________ por sua baixa citotoxicidade 
para as células do hospedeiro. 

 
Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 
 
(A) Aminoglicosídeos. 
(B) β-lactâmicos. 
(C) Carbepênicos. 
(D) Macrolídeos. 
 



QUESTÃO 13. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) com relação à cariogênese e assinale a alternativa que traz 
a sequência correta: 

 
I. (__) O controle da presença de microrganismos na cavidade bucal influenciando o processo de cárie, ou 

sendo influenciado por fatores orgânicos salivares, imunológicos e quimioterápicos, deve ser considerado 
para o estabelecimento de estratégias preventivas, já que a simples presença de microrganismos na 
cavidade bucal, seja na saliva ou na placa bacteriana, é um fator determinante para o aparecimento da 
“doença” cárie”. 

II. (__) A cariogenicidade da dieta é determinada pela presença de carboidratos, principalmente a sacarose, 
que servem de substrato para que os microrganismos da cavidade bucal sintetizem polissacarídeos 
extracelulares com um importante papel na formação da placa e, também, na produção de ácidos orgânicos, 
que promovem a desmineralização do esmalte e podem desencadear o processo de cárie. 

III. (__) É importante considerar que a desmineralização que ocorre após a ingestão de qualquer dieta 
cariogênica se dá durante um determinado tempo, até que a capacidade tampão e ação remineralizadora 
da saliva paralisem o processo, não determinando uma lesão de cárie e sim uma simples desmineralização 
reversível. 

 
(A) V – V – F. 
(B) V – F – F. 
(C) F – V – V. 
(D) F – F – V. 
 
QUESTÃO 14. Os dentes que tem maior prevalência de lesão cariosa são os: 
 
(A) Primeiros incisivos permanentes entre os 5 e os 8 anos e segundos incisivos permanentes entre os 11 e 14 

anos. 
(B) Segundos incisivos permanentes entre os 5 e os 8 anos e primeiros incisivos permanentes entre os 11 e 14 

anos. 
(C) Segundos molares permanentes entre os 5 e os 8 anos e primeiros molares permanentes entre os 11 e 14 

anos. 
(D) Primeiros molares permanentes entre os 5 e os 8 anos e segundos molares permanentes entre os 11 e 14 

anos. 
 
QUESTÃO 15. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) com relação aos hábitos alimentares e o processo de 

formação de cárie e assinale a alternativa que traz a sequência correta: 
 
I. (__) O aconselhamento dietético para os pacientes pediátricos e seus responsáveis tem objetivo de prevenir 

e controlar a cárie dental. 
II. (__) O tipo de carboidrato, a forma física dos alimentos consumidos e a frequência de ingestão desses 

alimentos são fatores alimentares que podem influenciar a atividade da cárie. 
III. (__) A introdução precoce da sacarose dificulta a implantação e colonização de uma microbiota cariogênica. 
 
(A) V – F – F. 
(B) V – V – F. 
(C) F – F – V. 
(D) F – V – V. 
 
  



QUESTÃO 16. Relacione a Coluna 1 com a Coluna 2, com relação à classificação da lesão de cárie, considere a 
tabela a seguir e assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

 

COLUNA 1 COLUNA 2 

(1) Quanto à localização (___) Lesão de cárie ativa; Lesão de cárie inativa. 

(2) Quanto ao sítio anatômico (___) Lesão de cárie coronária; Lesão de cárie radicular. 

(3) Quanto à atividade (___) Lesão de cárie em esmalte; Lesão de cárie em dentina; Lesão 
de cárie em cemento. 

(4) Quanto ao tecido envolvido (___) Lesão de superfície lisa; Lesão de fóssulas e fissuras. 

 
(A) 4 – 2 – 3 – 1. 
(B) 1 – 4 – 2 – 3 . 
(C) 3 – 1 – 4 – 2. 
(D) 2 – 3 – 1 – 4. 
 
QUESTÃO 17. Segundo o Ministério da Saúde, consequentemente, numa certa faixa de pH, haverá dissolução 

de Hidroxiapatia e, concomitante, precipitação de Fluorapatia, contrabalanceando a perda mineral líquida 
da estrutura dental e, consequentemente, retardando o desenvolvimento de lesões de cárie. Assim, ___ 
deve ser considerado o pH crítico para o esmalte de um indivíduo ou população não exposta diariamente a 
nenhuma das formas de fluoretos. 

 
(A) 5,5. 
(B) 6,0. 
(C) 6,5. 
(D) 7,0. 
 
QUESTÃO 18. Considere os itens a seguir sobre a Síndrome da Ardência Bucal (SAB): 
 
I. Caracteriza-se pela queimação e dor na cavidade oral, com mucosa clinicamente normal sem etiologia 

conhecida. Outros sintomas são a sensação de boca seca, sede, irritabilidade, depressão e diminuição do 
interesse de socialização. 

II. Doenças da mucosa bucal, infecções fúngicas, infecções bacterianas, alergias, dentes com áreas rugosas, 
restaurações quebradas, tratamentos de cálculo e disfunção temporomandibulares, podem ser consideradas 
possíveis causas da SAB. 

III. A injúria ao nervo corda do tímpano pode produzir mudanças na percepção do paladar, produção de saliva 
das glândulas submandibular e sublingual e dor devida a perda da inibição do nervo trigêmeo. 

 
Está correto os itens que se afirma em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
 
  



QUESTÃO 19. Com relação às alterações bucais na Doença Falciforme (DF), considere os itens a seguir: 
 
I. Alterações ósseas são comumente observadas em pacientes com DF. Expansão compensatória da medula 

produz certas mudanças ósseas, tais como projeção da maxila com aumento da angulação e separação dos 
incisivos superiores. Em mais de 50% dos pacientes, o overjet (sobressaliência) varia de 3mm a 10mm e a 
sobremordida entre 30% a 80%. 

II. Nas radiografias de aproximadamente 79% a 100% dos pacientes com DF, são vistas mudanças tanto na 
maxila quanto na mandíbula que, geralmente, consistem no aumento da radiodensidade e na formação de 
um padrão trabecular grosseiro. 

III. A alteração da trabeculagem é maior no osso alveolar. Apesar de não patognomônico, o trabeculado em 
forma de escada (step-ladder trabéculas) são frequentemente vistas entre os dentes posteriores. 

 
Está correto o que se afirma nos itens: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
 
QUESTÃO 20. Na análise radiográfica, descreve-se a cortical óssea como destruída quando: 
 
(A) Não há alteração. 
(B) Ocorre a expansão, porém sem alterar a espessura da cortical. 
(C) Há redução na espessura cortical. 
(D) Há um rompimento ou descontinuidade da cortical. 
 
QUESTÃO 21. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta: 
 
Quesito importante para a classificação das patologias na radiografia é a análise de sua estrutura interna. Podem 

ser classificadas em: 
 
I. (__) Radiopacas, como os cistos. 
II. (__) Radiolúcidas, como os cementomas. 
III. (__) Patologias mistas, como as displasias nas quais são observadas regiões tanto radiolúcidas quanto 

radiopacas. 
 
(A) V – V – F. 
(B) V – F – F. 
(C) F – F – V. 
(D) F – V – V. 
 
QUESTÃO 22. A maioria das infecções de origem odontogênica se origina a partir de necrose pulpar com invasão 

bacteriana no tecido periapical e periodontal, que pode levar à formação de abscesso, quando a infecção 
prevalece sobre as resistências do hospedeiro. Em situações nas quais a coleção purulenta não é capaz de 
drenar através de superfície cutânea ou mucosa bucal, o abscesso pode se estender através dos planos 
faciais dos tecidos moles, patologia que se denomina: 

 
(A) Celulite. 
(B) Piodermite. 
(C) Miosite. 
(D) Histocitoma. 
 
  



QUESTÃO 23. Assim como paracetamol e dipirona, o ácido acetilsalicílico atua como analgésico e antitérmico 
eficaz. Em doses convencionais, é geralmente bem tolerado. No entanto, seu uso deve ser evitado em 
crianças com quadros febris associados a: 

 
(A) Abscessos orais. 
(B) Infecções bacterianas. 
(C) Doença periodontal. 
(D) Infecções virais. 
 
QUESTÃO 24. O aerossol é diferente de gotículas e espirros. Ele é constituído de partículas menores que 5 

mícrons de diâmetro, que flutuam em corrente de ar. Com relação à prática odontológica, o risco de 
contaminação por aerossóis está associado ao atendimento de pacientes portadores de: 

 
(A) Hiv/Aids. 
(B) Tuberculose. 
(C) Hepatite B. 
(D) Endocardite. 
 
QUESTÃO 25. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) tem objetivo de: 
 
(A) Acompanhar as ações e os resultados das atividades realizadas pelas equipes do Programa Saúde da Família 

- PSF. Foi desenvolvido como instrumento gerencial dos Sistemas Locais de Saúde e incorporou em sua 
formulação conceitos como território, problema e responsabilidade sanitária. 

(B) Financiar os atendimentos ambulatoriais e validar o pagamento contra parâmetros orçamentários 
estipulados pelo próprio gestor de saúde, antes de aprovar o pagamento. 

(C) Coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica 
das três esferas de governo, por intermédio de uma rede informatizada, para apoiar o processo de 
investigação e dar subsídios à análise das informações de vigilância epidemiológica das doenças de 
notificação compulsória. 

(D) Reunir informações epidemiológicas referentes aos nascimentos informados em todo território nacional. 
 

 


