
 

MUNICÍPIO DE ARVOREDO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019 
 

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 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 10 (dez) questões de Português, 05 (cinco) 

questões de Matemática/Raciocínio Lógico, 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais/Atualidades e 20 (vinte) 
questões de Conhecimentos Específicos; 

e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído, exceto se estiver com problemas de impressão que prejudique seu 

preenchimento; 
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 40, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

i) O CARTÃO-RESPOSTA contém 40 questões; 

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 no local onde consta seu nome; 
m) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
n) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem qualquer outro tipo de consulta; 
o) Somente utilize caneta azul ou preta; 
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! 
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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) 
 

 

 
Figura 1 
  
QUESTÃO 01. Com relação ao 2º (segundo) quadrinho da Figura 1, assinale a alternativa que preenche 

adequadamente a lacuna com a concordância nominal correta, bem como a justificativa gramatical para ela. 
 
(A) “Eu costumava fazer bonecos de neve original” – no caso de substantivos compostos, o adjetivo deve 

concordar com o termo mais próximo que, nesse caso, é “neve”. 
(B) “Eu costumava fazer bonecos de neve original” – no caso de substantivos sucedidos por locução adjetiva, o 

adjetivo deve concordar com o termo ao qual se refere que, nesse caso, é evidentemente “neve”, já que o 
material utilizado para confeccionar o boneco deixou de ser o original. 

(C) “Eu costumava fazer bonecos de neve originais” - no caso de substantivos sucedidos por locução adjetiva, o 
adjetivo deve concordar com o termo ao qual se refere que, nesse caso, é evidentemente “bonecos”, já que, 
no quadrinho anterior, Calvin enfatiza que o boneco é “genérico”. 

(D) “Eu costumava fazer bonecos de neve originais” - no caso de substantivos compostos, o adjetivo deve 
concordar com o termo nuclear que, nesse caso, é “bonecos”.      

 
QUESTÃO 02. Com relação ao 3º (terceiro) quadrinho da Figura 1, assinale a alternativa que preenche 

adequadamente a lacuna com a concordância verbal correta, bem como a justificativa gramatical para ela. 
 
(A) “e a maioria das pessoas não ligam pra diferença mesmo!” – no caso de sujeito coletivo partitivo o verbo 

deve concordar com o termo mais próximo, nesse caso, “pessoas”. 
(B) “e a maioria das pessoas não ligam pra diferença mesmo!” – quando o sujeito é um coletivo (substantivo 

singular com ideia de plural), o verbo passa a fazer a concordância no plural.  
(C) “e a maioria das pessoas não liga pra diferença mesmo!” - no caso de sujeito coletivo partitivo o verbo deve 

concordar com o núcleo do sujeito, nesse caso, “maioria”. 
(D) “e a maioria das pessoas não liga / ligam pra diferença mesmo!” – no caso de sujeito coletivo partitivo o 

verbo pode concordar tanto com o núcleo do sujeito, quanto com o substantivo ou pronome que o sucede.  
  
QUESTÃO 03. Com relação ao diálogo entre Calvin e Haroldo, na tirinha, é correto afirmar que: 
 
(A) A opção de Calvin por confeccionar um boneco genérico para produzir, em menor tempo, mais bonecos com 

a mesma qualidade revela, na verdade, um elogio ao mercado capitalista, que se concentra no lucro. 
(B) A opção de Calvin por confeccionar um boneco genérico para produzir em menor tempo mais bonecos, 

mesmo que com uma qualidade inferior, revela, na verdade, uma crítica ao mercado capitalista, que se 
concentra no lucro. 

(C) A opção de Calvin por confeccionar um boneco genérico para produzir, em menor tempo, mais bonecos, 
mesmo que com uma qualidade inferior, revela, na verdade, um elogio ao mercado capitalista, que se 
concentra no lucro.    

(D) A opção de Calvin por confeccionar um boneco genérico para produzir, em menor tempo, mais bonecos com 
a mesma qualidade revela, na verdade, uma crítica ao mercado capitalista, que se concentra no lucro. 

 
 
  



QUESTÃO 04. Analise os excertos abaixo: 
 
I. O sedentarismo e os maus hábitos alimentares são prejudiciais _____ saúde. 
II. O processo ainda é passível ____ revisão. 
III. O projeto é compatível ____ as necessidades da comunidade. 
IV. Tenha obediência ____ regras da competição. 
 
Assinale a alternativa que preenche respectiva e adequadamente as lacunas dos enunciados acima. 
 
(A) para – a – às – com 
(B) para – de – com – com 
(C) à – de – com – às 
(D) à – a – às – às 
 
QUESTÃO 05. Assinale a alternativa em que o emprego da crase é resultado de regência nominal. 
 
(A) Devido às fortes chuvas, o trânsito de São Paulo foi bastante prejudicado na manhã de hoje.  
(B) Um prêmio especial foi concedido à única mulher que chegou entre os primeiros colocados na competição. 
(C) Por causa da aluna ter se machucado na aula de Educação Física, seus responsáveis foram chamados com 

urgência à escola. 
(D) Alguns oficiais da repartição pública foram advertidos por não se atentarem às normas técnicas 

recomendadas pela lei.  
 
QUESTÃO 06. Leia: 
 
Os gases de efeito estufa (GEE) são emitidos em grande escala em atividades como a queima de combustíveis 
fósseis (petróleo, carvão e gás natural) para a produção de energia. , precisamos apostar em fontes de energia 
renováveis, que não se esgotam no planeta e não poluem a atmosfera. Os avanços tecnológicos já nos permitem 
alcançar resultados, custo de produção e oferecimento de postos de trabalho muito próximos ou superiores aos 
combustíveis fósseis com essas novas fontes, ou seja, a transição energética é perfeitamente viável para o futuro, 
resta apenas a vontade política para fazê-la. 
 
Outra grande causa do aquecimento global é o desmatamento das florestas no planeta. No Brasil, que possui 
enormes áreas de florestas, o desmatamento é o maior responsável pelo aquecimento global. De acordo com 
um relatório produzido em 2016 pelo Observatório do Clima, 51% dos gases emitidos pelo país são originários 
da mudança no uso da terra que, basicamente, representa todos os impactos causados pelo desmatamento. 
Outros 22% do total de emissões são produzidos a partir da atividade agropecuária no país. 
A pressão da sociedade civil é a única força capaz de reverter o aquecimento global. As grandes empresas lucram 
com a destruição do planeta e contam com a boa vontade de governantes do mundo todo para não atrapalharem 
seus negócios. Por isso, o programa Desmatamento Zero no Brasil é uma transição urgente dos combustíveis 
fósseis para fontes renováveis como eólica e solar. 
 
fonte:https://www.greenpeace.org/brasil/blog/vamos-falar-sobre-aquecimento-global/?gclid=CjwKCAiAqqTuBRBAEiwA7B66hfAekk9kGfQIE61R5-
Rf3qFJTf01cr5rrZI1u6JU36AYoQ0A3UVAoxoCZGMQAvD_BwE 

 
Marque a alternativa em que a expressão em destaque representa um mecanismo de coesão cuja função é 
demarcar exemplificação, retificação e/ou esclarecimento.  
 
(A) Por isso, o programa Desmatamento Zero no Brasil é uma transição urgente dos combustíveis fósseis para 

fontes renováveis como eólica e solar. 
(B) Os avanços tecnológicos já nos permitem alcançar resultados, custo de produção e oferecimento de postos 

de trabalho muito próximos ou superiores aos combustíveis fósseis com essas novas fontes, ou seja, a 
transição energética é perfeitamente viável para o futuro, resta apenas a vontade política para fazê-la. 

(C) De acordo com um relatório produzido em 2016 pelo Observatório do Clima, 51% dos gases emitidos pelo 
país são originários da mudança no uso da terra que, basicamente, representa todos os impactos causados 
pelo desmatamento. 

(D) Nenhuma das alternativas anteriores responde, corretamente, a questão.  
 
  

https://www.greenpeace.org/brasil/blog/vamos-falar-sobre-aquecimento-global/?gclid=CjwKCAiAqqTuBRBAEiwA7B66hfAekk9kGfQIE61R5-Rf3qFJTf01cr5rrZI1u6JU36AYoQ0A3UVAoxoCZGMQAvD_BwE
https://www.greenpeace.org/brasil/blog/vamos-falar-sobre-aquecimento-global/?gclid=CjwKCAiAqqTuBRBAEiwA7B66hfAekk9kGfQIE61R5-Rf3qFJTf01cr5rrZI1u6JU36AYoQ0A3UVAoxoCZGMQAvD_BwE


QUESTÃO 07. Observe os balõezinhos de fala na história em quadrinhos a seguir e marque a frase cujo verbo em 
destaque esteja conjugado, sem locução, no futuro do modo subjuntivo.  

 
fonte: 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT1NLyvuLlAhX4ILkGHSZbAlkQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F
%2Fwww.pinterest.at%2Fpin%2F497225615091420774%2F&psig=AOvVaw0vxP6qOXyfxsYTNyOwXQxb&ust=1573572965527432 

 
(A) O que fazer quando seu beagle fugir de casa.  
(B) Há uma porção de gente por aí com um monte de problemas. 
(C) Talvez você devesse escrever um livro que ajudasse as pessoas. 
(D) Pensa na pior coisa que pode acontecer a uma pessoa e escreva sobre isso.  
 
QUESTÃO 08. As palavras abaixo constituem-se como adjetivos derivados, exceto: 
 
(A) anormalidade. 
(B) insensato. 
(C) embranquecimento. 
(D) latino-americano.  
 
QUESTÃO 09. Atente-se à discussão proposta pelo texto a seguir e seleciona a alternativa que substitua em 

destaque, sem prejuízo e/ou alteração de sentido: 
 
Brinquedos e brincadeiras trabalham a internalização de valores 
 
Quando falamos sobre brinquedos e brincadeiras, imaginamos crianças exercendo atividades lúdicas, e 
engajadas socialmente, afinal a infância é a base para se atingir uma vida adulta saudável. Durante esses 
momentos, adquirem valores, aprendem compartilhar, internalizam limites e regras, manifestam 
responsabilidades, visto que os brinquedos são instrumentos importantes para o processo educativo. Através 
deles, a criança passa a transformar suas ações, seguindo exemplos de seus companheiros, arriscando-se por um 
objetivo final. 
adaptado de: https://educador.brasilescola.uol.com.br/sugestoes-pais-professores/falando-sobre-brinquedos.htm 

 
(A) durante o período em que. 
(B) sempre que. 
(C) nas ocasiões passadas. 
(D) à medida que.  
 
  

https://educador.brasilescola.uol.com.br/sugestoes-pais-professores/falando-sobre-brinquedos.htm


QUESTÃO 10. Leia: 
 
A casa do pai (Ruy Castro) 
 
É natural que tantos brasileiros queiram morar em Portugal. Temo ficar aqui sozinho. Um anúncio nos nossos 
jornais proclama o sucesso de um leilão de imóveis em Portugal. Um brasileiro já não é preciso de um avião para 
a compra um apartamento, casa ou sala comercial em Lisboa, só pelo celular. Se, nos últimos anos, já fui à 
despedida de inúmeros amigos que enfrentaram duras formalidades para emigrar para a terrinha, imagino como 
não será agora, com todas as facilidades. Assim, temo ser deixado aqui sozinho, encarregado de apagar a luz. 
Morei em Lisboa, a trabalho, como editor-executivo de uma revista internacional, de janeiro de 1973 a setembro 
de 1975. Era outra Lisboa, outro Portugal. Quando cheguei, o país vivia sob uma ditadura de décadas, havia 
também uma guerra colonial em curso, já perdida, e os jornais sofriam uma censura ainda pior do que a nossa. 
No Brasil, filmes como “Último Tango em Paris” e “Laranja Mecânica” estavam proibidos, mas nada impedia que 
uma revista como a Manchete abrisse dez páginas em cores sobre eles. Em Portugal, a imprensa não podia sequer 
insinuar que eles existiam. 
Éramos pouquíssimos brasileiros em Lisboa e quase todos nos conhecíamos. Não se ouviam línguas estrangeiras 
nas ruas. Não se viam jovens —os rapazes, na guerra; as moças, em casa. A população se vestia de preto ou cinza. 
Ninguém discutia política —não havia o que discutir. Coca-Cola, proibida pelo governo, só no contrabandista. O 
país, estagnado. Ninguém ouvira falar em 1968. 
Então, em 25 de abril de 1974, vieram os cravos e o regime de 48 anos ruiu. Talvez o maior dia da minha vida. A 
cidade saiu às ruas, a guerra acabou, os jovens voltaram. A inevitável instabilidade dos primeiros anos deu lugar 
a um país adulto, senhor de si, aberto ao mundo. 
É natural que, hoje, tantos brasileiros queiram viver lá. É como voltar para a casa do pai. Só que um pai amigo, 
liberal, sacana. 
fonte: http://manoelafonso.com.br/artigos/casa-do-pai-artigo-ruy-castro/ 

 
Em qual das alternativas abaixo se encontram apenas períodos simples, sem ligações gramaticais estabelecidas 
por conjunções, expressões conjuntivas e/ou marcadores discursivos? 
 
(A) Se, nos últimos anos, já fui à despedida de inúmeros amigos que enfrentaram duras formalidades para 

emigrar para a terrinha, imagino como não será agora, com todas as facilidades. Assim, temo ser deixado 
aqui sozinho, encarregado de apagar a luz. 

(B) Então, em 25 de abril de 1974, vieram os cravos e o regime de 48 anos ruiu. Talvez o maior dia da minha 
vida. A cidade saiu às ruas, a guerra acabou, os jovens voltaram. 

(C) Um anúncio nos nossos jornais proclama o sucesso de um leilão de imóveis em Portugal. Um brasileiro já não 
é preciso de um avião para a comprar um apartamento, casa ou sala comercial em Lisboa, só pelo celular.  

(D) Quando cheguei, o país vivia sob uma ditadura de décadas, havia também uma guerra colonial em curso, já 
perdida, e os jornais sofriam uma censura ainda pior do que a nossa. 

 
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – (05 questões) 
 

 
QUESTÃO 11. Observe a lógica construtiva da listagem a seguir: 
 

I. A expressão 𝛼 + 𝛽 é negativa. 
II. O que é isto? 
III. Gabriel Barbosa “Gabigol” marcou cinco gols para o time do Flamengo. 
IV. Existe um múltiplo de 6 que é ímpar. 
V. O número 54001 é primo. 
 
É correto afirmar que: 
 
(A) As sentenças III e V são proposições. 
(B) A sentenças I, II e IV são proposições. 
(C) As sentenças I, III e V não são proposições. 
(D) As sentenças III e IV não são proposições. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/08/quadrilhas-vendem-vagas-para-renovar-vistos-em-portugal.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/09/com-crise-quadrinistas-brasileiros-encontram-nichos-de-publicacao-em-portugal.shtml
http://manoelafonso.com.br/artigos/casa-do-pai-artigo-ruy-castro/
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/09/com-crise-quadrinistas-brasileiros-encontram-nichos-de-publicacao-em-portugal.shtml


QUESTÃO 12. Uma sequência numérica é formada por um padrão lógico matemático: 27, 33, 45, 69, 117, 213,.... 
Sabe-se que o número 789 é o oitavo termo desta sequência. Qual é o décimo termo?   

 

(A) 1557 
(B) 801 
(C) 1578 
(D) 3093 
 

QUESTÃO 13. A idade de Teresa daqui 6 anos será 50% maior que a idade atual de Antônia. Sabendo-se que a 
idade de Antônia daqui a 24 anos será 72 anos, qual a idade de Teresa hoje? 

 

(A) 66 anos 
(B) 81 anos 
(C) 72 anos 
(D) 54 anos 
 

QUETÃO 14. Quatro meliantes foram acusados de cometer um furto a uma banca de jornal. Segue as declarações 
dos mesmos: 

 

I. Huguinho: Zezinho é o culpado. 
II. Luizinho: eu não sou o culpado. 
III. Zezinho: Pedrinho é o culpado. 
IV. Pedrinho: Zezinho está mentindo. 
 

Sabe-se que apenas um dos meliantes diz a verdade, determine quem é o culpado e quem está falando a 
verdade, respectivamente: 
 

(A) Huguinho é o culpado e Zezinho diz a verdade. 
(B) Pedrinho é o culpado e Huguinho diz a verdade. 
(C) Zezinho é o culpado e Luizinho diz a verdade. 
(D) Luizinho é o culpado e Pedrinho diz a verdade. 
 

QUESTÃO 15. Sabendo-se que 𝑚 − 𝑛 = 30, determine 𝑚 e 𝑛 respectivamente na proporção 
𝑚

𝑛
=  

5

2
. 

 

(A) 60 e 30 
(B) 70 e 40 
(C) 40 e 10 
(D) 50 e 20 
 

 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (05 questões) 
 

 
QUESTÃO 16.  Pela Lei Municipal 8.524, de 09 de janeiro 1992, Arvoredo deixou de ser distrito e passou a ser 

município. Anteriormente, a que município Arvoredo pertenceu? Assinale a alternativa correta: 
 

(A) Chapecó. 
(B) Xavantina. 
(C) Seara. 
(D) Xanxerê. 
 

QUESTÃO 17. Segundo a prefeitura de Arvoredo, existe no município uma área de 400 hectares reflorestada com 
plantação de eucalipto e que a vegetação original de Arvoredo é formada por cedro, ________ cabriúva e 
___________. Uma das medidas utilizadas para recuperar a vegetação é reflorestar.  

Completa corretamente as lacunas do texto a alternativa? 
 

(A) Angico e bracatinga. 
(B) Araucária e acácia-negra. 
(C) Paineira-rosa e cambuí. 
(D) Ipê-da-serra e grápia. 
 



QUESTÃO 18. A Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Bombinhas–Setur recebeu, em 2017, 
uma exposição com informações e imagens da biodiversidade encontrada na Reserva Biológica Marinha do 
Arvoredo, uma unidade de conservação federal, gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio).  

A ação foi uma parceria da Setur Bombinhas com o ICMBio.  
Localizada em Bombinhas, possui uma área de 17.300 hectares, com diversas ilhas, relacionadas abaixo. 
 

Assinale a alternativa incorreta: 
 

(A) Ilha Arvoredo e Deserta 
(B) Ilha do Macuco e do Mel 
(C) Ilha Galé e Calhau de São Pedro  
(D) Grande área marinha que circunda esse arquipélago.  
 
QUESTÃO 19. A Guerra dos Farrapos, movimento que durou 10 anos no Rio Grande do Sul, o mais longo da 

história do Brasil, teve, corretamente, como motivo, a alternativa: 
 

(A) Os altos impostos cobrados sobre os produtos rio-grandenses. Também simpatizavam com ideais 
republicanos e buscavam maior autonomia. 

(B) Insatisfação dos fazendeiros e comerciantes contra o presidente nomeado pelo poder central e a miséria da 
população. 

(C) A disputa pela exploração das minas de ouro recém-descobertas na região sul do país. 
(D) Repúdio aos problemas de colonização na região, grupos de revoltosos tomaram várias cidades, expulsaram 

companhias grileiras e seus jagunços, exigindo que novas autoridades assumissem o comando. 
 
QUESTÃO 20. Conflito ocorrido entre sertanejos e as forças do Estado, incluindo exército e polícias de Santa 

Catarina e do Paraná, no planalto fronteiriço destes estados, entre 1912 e 1916. A luta pela terra, a 
resistência ao Coronelismo e a reação ao deslocamento compulsório de populações nacionais pela 
construção de uma linha férrea levaram à morte mais de 10 mil pessoas, a maioria civis atingidos pelo cerco 
militar, pelos combates, pela fome e epidemias. 

 

Assinale corretamente o nome do conflito: 
 

(A) Guerra do Porecatu. 
(B) Guerra do Contestado. 
(C) Revolta do Vintém. 
(D) Cerco da Lapa. 
 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

 
QUESTÃO 21. O conceito universal define a cárie dentária como uma doença multifatorial, infecciosa de dieta 

dependente, que produz uma desmineralização das estruturas dentárias.  
 
Assinale a alternativa correta:  
 
(A) Lesões cariosas não cavitadas, inativas e, esmalte interproximal são passíveis de acompanhamento clínico 

vigilante e controle periódico dos fatores etiológicos da doença.  
(B) Diante de lesões cariosas profundas em dentina, estratégias clínicas conservadoras como o capeamento 

pulpar indireto e a remoção parcial de tecido cariado não devem ser indicados. 
(C) Manchas brancas ativas são lisas, brilhantes, polidas e refletem luz e cavidades ativas em dentina são úmidas, 

amarronzadas e saem em lascas. 
(D) Nas lesões proximais com radiolucidez na metade externa da dentina, torna-se dispensável o afastamento 

temporário por dois dias com afastadores de borracha, já que sempre apresentam cavitação e necessitam 
ser restauradas.  

 
  



QUESTÃO 22. Escolha a alternativa dentre as opções abaixo que não mostra um fator protetor para o 
desenvolvimento de lesões cariosas: 

 
(A) Saliva e Selantes. 
(B) Restaurações. 
(C) Flúor.  
(D) Dieta efetiva.  
 
QUESTÃO 23. Em relação à fluorose:  
 
I. Toxicidade crônica do fluoreto só pode levar a um efeito adverso: a fluorose óssea. 
II. A fluorose óssea é mais prevalente que a dentária.  
III. A fluorose óssea não possui um período específico de susceptibilidade, em relação à faixa etária.  
 
Assinale a alternativa correta:  
 
(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas o item III está correto. 
(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(D) Todos os itens estão corretos.  
 
QUESTÃO 24. Qual volume de solução de NaF a 0,2% ingerido por uma criança de 20kg é considerado tóxico?  
 
Assinale a alternativa correta:  
 
(A) 2,2 mL. 
(B) 10 mL. 
(C) 111 mL. 
(D) 95 mL. 
 
QUESTÃO 25. Sobre as lesões dos tecidos moles: 
 
I. Abrasão: lesão superficial ocasionada por raspagem da mucosa que deixa uma superfície hemorrágica e 

escoriada. 
II. Contusão: É causado ferimento através de impacto com objeto sem corte, contundente, causando 

hemorragia submucosa.  
III. Laceração: É o ferimento raso ou profundo resultante de dilaceração tecidual causada por um objeto 

cortante.  
 
Assinale a alternativa correta:  
 
(A) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(C) Apenas o item III está correto.  
(D) Todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 26. O uso de tetraciclinas pode causar manchas nos dentes. Esse risco é mais suscetível em qual fase 

de desenvolvimento?  
 
Assinale a alternativa correta:  
 
(A) Do nascimento até os três anos de idade. 
(B) Dos quatro anos de idade até a adolescência. 
(C) Dos quatro meses de vida intrauterina até os oito anos de idade.  
(D) Do nascimento até os quatro anos de idade. 
 
 



QUESTÃO 27. Paciente que chega ao ambulatório e relata dor latejante que começa quando há um estímulo e 
cessa após a retirada do mesmo: 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Relaciona-se com necrose pulpar. 
(B) Relaciona-se com mucocele traumática. 
(C) Relaciona-se com pulpite reversível. 
(D) Relaciona-se com pulpite irreversível.  
 
QUESTÃO 28. Em casos de pulpite crônica hiperplásica, pode-se encaminhar do PSF para o CEO como: 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Pólipo pulpar. 
(B) Necrose pulpar. 
(C) Calcificação. 
(D) Atrofia pulpar.  
 
QUESTÃO 29. Um paciente apresenta relato de dor aguda transitória no dente 46, após a aplicação de líquidos 

quentes ou gelados, porém, ao suspender os estímulos resulta em um alívio imediato. Clinicamente, é possível 
observar cavitação na região mesial do dente e presença de sangramento à sondagem na papila, entre o 
dente 46 e 45. O diagnóstico para o relato é: 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Necrose pulpar. 
(B) Pulpite reversível. 
(C) Pulpite irreversível. 
(D) Periodontite apical sintomática. 
 
QUESTÃO 30. Clinicamente, observa-se no dorso da língua áreas despapiladas, avermelhadas e relatos de 

sintomas de queimação e de ardência ao comer alimentos ácidos ou apimentados. O diagnóstico é: 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Língua geográfica. 
(B) Língua fissurada. 
(C) Língua pilosa. 
(D) Macroglossia.  
 
QUESTÃO 31. A língua em framboesa é uma alteração clínica que ocorre na seguinte doença típica da infância: 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Sarampo. 
(B) Varicela. 
(C) Rubéola. 
(D) Escarlatina.  
 
  



QUESTÃO 32. Paciente do sexo feminino, 56 anos de idade, portadora de diabetes, queixa de odontalgia no 
dente 21, e durante o procedimento de emergência para tratar o quadro da dor, a paciente desenvolveu uma 
tumefação difusa do lábio superior logo após a realização da anestesia local. A hipótese de diagnóstico clínico 
mais provável para o caso relatado é: 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Edema angioneurótico. 
(B) Leucoedema. 
(C) Queilite glandular. 
(D) Coristoma.  
 
QUESTÃO 33. Em paciente classe I de Angle, com espaço funcional livre de três milímetros, foram instaladas 

próteses fixas em toda a arcada superior, com dentes de altura de um milímetro mais longos do que os 
indicados para este paciente. Isto resultará em:  

 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Aumento da dimensão vertical de repouso e aumento do espaço funcional livre. 
(B) Aumento da dimensão vertical de oclusão e redução do espaço funcional livre. 
(C) Aumento da dimensão vertical de oclusão e redução da dimensão vertical de repouso, necessariamente. 
(D) Diminuição da dimensão vertical de oclusão e aumento do espaço funcional livre.  
 
QUESTÃO 34. É um determinante fixo da oclusão: 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Curva de Spee. 
(B) Guia anterior. 
(C) Sobremordida.  
(D) Movimentos laterais da mandíbula. 
 
QUESTÃO 35. Os movimentos chamados de bordejantes, que são o protrusivo e os de lateralidade direita e 

esquerda são visualizados como:  
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Ajuste oclusal  
(B) Desgaste de Patterson. 
(C) Arco gótico. 
(D) Laminografia. 
 
QUESTÃO 36. Qual dos seguintes fatores torna o procedimento de exodontia de terceiros molares inferiores 

mais complexos: 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Impactação vertical. 
(B) Impactação distoangular. 
(C) Raízes curtas e fusionadas. 
(D) Impactação mesioangular.  
 
  



QUESTÃO 37. Uma das complicações nas extrações de molares superiores é o deslocamento de parte da raiz 
para o interior do seio maxilar. Caso ocorra o deslocamento de um grande fragmento de raiz ou mesmo o 
dente inteiro, ele deve ser removido. Qual o nome da técnica utilizada para remoção do fragmento: 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Acesso de Caldwell-Luc. 
(B) Acesso de Ellis. 
(C) Manobra de Peterson. 
(D) Manobra de Valsalva. 
 
QUESTÃO 38. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o __________ prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 
 
Completa, corretamente, a lacuna do texto a alternativa: 
 
(A) Poder Legislativo. 
(B) Sistema de Saúde. 
(C) Poder Executivo.  
(D) Estado. 
 
QUESTÃO 39.  São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 
 
I. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 
II. A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social. 
III. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 

realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Apenas o item III está correto. 
(B) Apenas o item II está correto. 
(C) Apenas o item I está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos.  
 
QUESTÃO 40. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o _________, 

a _________ ou ________ de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 
doenças ou agravos. 

 
Completa, corretamente, as lacunas do texto a alternativa: 
 
(A) Enriquecimento, implantação, cura. 
(B) Enriquecimento, detecção, cura. 
(C) Conhecimento, detecção, prevenção. 
(D) Conhecimento, implantação, cura.  
 
 


