
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EREBANGO 
ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 001/2017  

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 
 
NOME:  INSCRIÇÃO:   

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

número de inscrição 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, 05 

(cinco) questões de conhecimentos gerais e 10 (dez) 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; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

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

j) 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. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) 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) 
 

 

(Texto) 

 

QUESTÃO 01. Assinale a alternativa cuja expressão completa corretamente as lacunas I, II e III presentes no 
Texto acima nas linhas 2, 31 e 37 respectivamente: 

 
(A) I: a; II: às; III: tem. 
(B) I: à; II: as; III: tem. 
(C) I: à; II: às; III: têm. 
(D) I: a; II: às; III: têm. 
 
  



QUESTÃO 02. Analise o trecho abaixo: 
 
“Inegavelmente, nos últimos anos as mulheres consolidaram posição de destaque em diversas áreas. Profissões 
que no século passado eram dominadas por homens estão passando a ter suas fileiras preenchidas por 
mulheres.”. (linhas 17 a 21). 
 

Considerado o trecho acima e o contexto em que está inserido, é apropriado afirmar: 
 

(A) Não se pode negar que nos últimos anos as mulheres consolidaram posição de destaque em áreas variadas. 
As fileiras das profissões que eram dominadas e preenchidas somente por homens no passado, hoje são 
preenchidas pelas mulheres. 

(B) Atualmente várias profissões ainda são preenchidas em sua maioria por homens, contradizendo todos os 
princípios feministas. 

(C) Apesar de hoje a mulher ocupar funções que antigamente eram ocupadas apenas por homens, não se pode 
negar que a mão de obra masculina sempre foi muito mais valorizada. 

(D) A mão de obra feminina é mais detalhista e por isso alcançou patamares tão altos nas últimas décadas. 
 

QUESTÃO 03. Analise o trecho abaixo: 
 
“Esta data, hoje ressignificada pela amplitude do tema, é marcada por inúmeras vozes e pleitos, por inúmeras 
pautas e anseios, alicerçados nos mais diversos graus de emoção, razão, pensamentos e reflexões...”. (linhas 4 a 
8). 
 

Assinale a alternativa cuja substituição não afetaria o sentido da palavra em destaque no trecho: 
 

(A) Lacuna. 
(B) Amplidão. 
(C) Carência. 
(D) Exiguidade. 
 

QUESTÃO 04. A palavra “igualitária” (linha 33) retirada do Texto é acentuada pela mesma regra de acentuação 
da palavra: 

 

(A) “Rápida” (linha 31) 
(B) “Áreas” (linha 19) 
(C) “Histórico” (linha 11) 
(D) “Século” (linha 19) 
 

QUESTÃO 05. Analise o trecho abaixo: 
 

“Inegavelmente, nos últimos anos as mulheres consolidaram posição de destaque em diversas áreas.”. (linhas 
17 a 19). 
 

Assinale o tempo e o modo verbal no qual se encontra a palavra sublinhada: 
 

(A) Pretérito mais-que-perfeito do Indicativo. 
(B) Pretérito Perfeito do Indicativo. 
(C) Pretérito Imperfeito do Indicativo. 
(D) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 
 

QUESTÃO 06. Analise a frase: “A palavra “assento” não leva acento gráfico!” 
 

“Homônimas são palavras que podem ter a mesma pronúncia, ou a mesma grafia, ou, ainda, a mesma pronúncia 
e a mesma grafia; em todos os casos, os significados são diferentes.” (Celso Cunha e Lindley Cintra). Com base 
na citação, assinale a alternativa que representa a classificação das palavras sublinhadas na frase: 
 
(A) Homófonas heterográficas. 
(B) Homógrafas heterofônicas. 
(C) Homógrafas Homófonas. 
(D) Parônimas. 



QUESTÃO 07. De acordo com as normas de concordância verbal, assinale a alternativa que apresenta 
concordância correta: 

 
(A) Fazem cinco anos que namoro. 
(B) Daqui até a praia é dois quilômetros. 
(C) Eu e tu farás as compras no mercado. 
(D) Tratava-se de problemas graves.  
 
QUESTÃO 08. Analise o trecho: “Naquele tempo, eu chegava à Bahia sempre na quarta-feira.”. 
 
Assinale a alternativa que justifica a regra gramatical pela qual se utilizou a crase em “à”: 
 
(A) Faz-se o uso obrigatório da crase em locuções conjuntivas, como em “eu chegava”. 
(B) Faz-se o uso obrigatório da crase depois de palavras masculinas, como é o caso da palavra “chegava”. 
(C) Há a contração entre preposição “a” exigida pela regência verbal de “chegava” e artigo definido “a” antes 

da palavra feminina “Bahia”. 
(D) Faz-se o uso obrigatório da crase depois de verbos, como é o caso de “chegava”. 
 
QUESTÃO 09. Analise a frase: “Jamais nos enfraqueçamos diante dos obstáculos.”. 
 
Acerca dos conhecimentos sobre colocação pronominal, assinale a alternativa que se refere às palavras 
sublinhadas: 
 
(A) Trata-se de um pronome subcrítico. 
(B) Trata-se de um pronome mesoclítico. 
(C) Trata-se de um pronome enclítico. 
(D) Trata-se de um pronome proclítico. 
 
QUESTÃO 10. Analise as orações a seguir: 
 
I. A música eletrônica invade a folia do Carnaval. 
II. O turismo acelera a economia e surgem mais ofertas de emprego. 
III. Os dias de verão são muito quentes. 
 
Das orações acima, assinale a alternativa que corresponde a um período simples: 
 
(A) Apenas III corresponde a um período simples. 
(B) Apenas I e III correspondem a um período simples. 
(C) Apenas II e III correspondem a um período simples. 
(D) I, II e III correspondem a um período simples. 

 

II - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – (05 questões) 
 

 
QUESTÃO 11. Anteriormente dá emancipação, o município de Erebango era dividido em 5 (cinco) distritos. 

Assinale a alternativa que representa corretamente estes distritos. 
 
(A) Erebango; Ipiranga do Oeste; Getúlio Vargas; Peixoto Aguiar e Souza Ramos 
(B) Ipiranga do Sul; Estação Getúlio Vargas; Floriano Peixoto; Souza Ramos e Quatro Irmãos 
(C) Erebango; Ipiranga do Sul; Estação Getúlio Vargas; Floriano Peixoto e Souza Ramos 
(D) Erebango; Ipiranga do Sul; Estação Getúlio Vargas; Paulo Bento e Souza Ramos 

Fonte: http://erebango.rs.gov.br/web/index.php?menu=cidade&sub=historia acessado em 06/03/2017 

 
  



QUESTÃO 12. O Brasão é um dos símbolos municipais que representam, refletem e reforçam o sentimento de 
união dos erebanguense. No Brasão contém um escudo que é dividido em três campos, quais são as cores 
destes três campos que compõe este escudo? Analise as alternativas e assinale a correta. 

 
(A) Vermelho; Dourado e Verde 
(B) Verde; Amarelo e Vermelho 
(C) Amarelo; Verde e Prateado 
(D) Dourado; Prateado e Vermelho 

Fonte: http://erebango.rs.gov.br/web/index.php?menu=cidade&sub=historia acessado em 06/03/2017 

 
QUESTÃO 13. Um dos pontos turísticos do Município de Erebango que está localizado na Linha Chalé é? Analise 

as alternativas e assinale a correta. 
 
(A) Camping Sielski 
(B) Balneário Pôr do Sol 
(C) Centro de Tradições Gaúchas – CTG Serrano do Combate 
(D) Fogo de chão Danilo Webber 

Fonte: http://erebango.rs.gov.br/web/index.php?menu=cidade&sub=historia acessado em 06/03/2017 
 
QUESTÃO 14. A Bandeira é um dos símbolos municipais que é obrigatoriamente hasteada nas repartições 

públicas, escolas, autarquias e mantém a tradição das cores municipais. Quais são as cores oficiais da 
bandeira? Analise as alternativas e assinale a correta. 

 
(A) Verde e Branco 
(B) Branco e Vermelho 
(C) Verde e Amarelo 
(D) Amarelo e Branco 

Fonte: http://erebango.rs.gov.br/web/index.php?menu=cidade&sub=historia acessado em 06/03/2017 

 
QUESTÃO 15. Analise e complete as lacunas do trecho a seguir referente a um dos pontos históricos de 

Erebango/RS. Analise as alternativas e assinale a correta. 
 
“Um importante ponto histórico do município de Erebango/RS é o(a) ____________________, que foi palco de 

um confronto revolucionário entre ________________ e _________________ na Revolução de 1923.”  
 
(A) Camping Sielski;  Caudilhos;  Pica-paus 
(B) Cemitério do Combate;  Chimangos;  Maragatos. 
(C) Praça Gregório Kruker;  Caudilhos;  Pica-paus 
(D) Praça Gregório Kruker;  Chimangos;  Maragatos 

Fonte: http://www.turismo.rs.gov.br/cidade/425/erebango acessado em 13/03/2017 

 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (10 questões) 
 

 
QUESTÃO 16. Como se chama a técnica direta ou indireta utilizada na qual devemos colher sinais e sintomas do 

paciente como a inspeção, palpação, percussão, auscultação, olfação, punção e vitropressão? 
 
(A) Propedêutica. 
(B) Sintomatologia prodrômica. 
(C) Sinal patognomônico. 
(D) Manobras de semiotécnicas. 
 
QUESTÃO 17. O Periodonto de Inserção é composto por: 
 
(A) Gengiva e cemento. 
(B) Esmalte, dentina e polpa. 
(C) Cemento, ligamento periodontal, processo alveolar e alvéolo. 
(D) Gengiva, cemento e ligamento periodontal. 



 
QUESTÃO 18. Paciente 33 anos, sexo masculino, chega ao consultório se queixando de dor intensa, espontânea, 

pulsátil e difusa. Ao fazer exame clinico nota-se edema, e sensibilidade à percussão horizontal. 
Radiograficamente apresenta aumento do espaço perirradicular e rompimento da lâmina dura. Essas 
características classificam: 

 
(A) Abscesso apical agudo 
(B) Periodontite apical aguda 
(C) Abscesso apical crônico  
(D) Abscesso fênix  
 
QUESTÃO 19. Paciente chega ao consultório se queixando de dor espontânea intensa e continua, e relata que, 

ao tomar gelado essa dor piora, e que não foi combatida com analgésicos. São características de qual 
doença? 

 
(A) Pulpite reversível  
(B) Pulpite irreversível sintomática  
(C) Periodontite apical aguda 
(D) Abscesso apical agudo 
 
QUESTÃO 20. Ao fazer o exame clinico no paciente, o Cirurgião Dentista observa as seguintes características: 

Dentes homólogos com manchas brancas opacas centralizadas nas faces vestibulares, com aspecto de lesão 
bem delimitado de contorno arredondado. Essas características classificam qual tipo de alteração? 

 
(A) Hipoplasia 
(B) Hiperplasia 
(C) Fluorose 
(D) Cárie incipiente 
 
QUESTÃO 21. Criança de 3 anos, chega ao consultório com a mãe, e ela relata que ocorreu uma queda do filho 

a uma hora no escorregador da escolinha. Ao fazer exame clinico observa-se pequeno trauma nas estruturas 
de suporte, hemorragia e edema do ligamento periodontal, ausência de mobilidade e deslocamento. E 
resposta à percussão. Essas características são de qual lesão ao tecido periodontal? 

 
(A) Fratura coronorradicular complicada 
(B) Subluxação 
(C) Concussão ou comoção 
(D) Luxação intrusiva  
 
QUESTÃO 22. Grego kystis (bolha), é uma cavidade patológica, revestida por epitélio, com crescimento 

expansivo e centrífugo, havendo em seu interior material fluído ou semi-sólido. Conceito de: 
 
(A) Tumor  
(B) Cisto 
(C) Lesão pulpar 
(D) Neoplasia 
 
QUESTÃO 23. Lesão de cisto odontogênico mais frequente, que origina-se de restos epiteliais de Malassez. 

Atinge qualquer faixa etária, porém, mais comum 3ª e 6ª década de vida. Normalmente em dentes 
anteriores superiores, no ápice de um dente desvitalizado. Assintomático. Quando infectado se torna 
sintomático. Evidenciado por raio-X. Características radiográficas: radiolucência circunscrita arredondada.  

 
Qual o cisto descrito no texto e qual o tratamento correto? Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Cisto Radicular. Tratamento enucleação 
(B) Cisto Residual. Tratamento enucleação 
(C) Cisto Dentigero. Tratamento marsupialização 
(D) Cisto Paradental. Tratamento remoção do dente   



QUESTÃO 24. Em qual ano teve a implantação de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família (ESF), 
para ampliar acesso à saúde bucal nos serviços de atenção básica na saúde pública no Brasil? 

 
(A) 1994 
(B) 2000 
(C) 2005 
(D) 2015 
 
QUESTÃO 25. Quais são os Princípios Doutrinários do SUS? 
 
(A) Regionalização; Hierarquização; Descentralização; Participação Popular. 
(B) Universalidade; Equidade; Integralidade. 
(C) Atenção Primária; Atenção Secundária; Atenção Terciária. 
(D) UBS; NASF; AMA; AME; CEO; UPA. 
 


