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Município de Ascurra (Processo Seletivo 03/2013) 
Data: 19/01/2014 

 

CARGO Odontólogo / Cirurgião Dentista - PSF (999078) 
  

GABARITO OFICIAL 
 

QUESTÃO ALTERNATIVA CORRETA 

01 ANULADA 

02 A 

03 A 

04 A 

05 D 

06 B 

07 C 

08 B 

09 C 

10 A 

11 A 

12 C 

13 B 

14 B 

15 A 

16 C 

17 D 

18 A 

19 B 

20 C 

 
 
  

http://www.seta.inf.br/ep_ascurra_05_2012.htm
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Município de Ascurra (Processo Seletivo 03/2013) 
Data: 19/01/2014 

  

I N S T R U Ç Õ E S 
 

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Língua Portuguesa, Matemática, 
Atualidades e Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos) é de 2 (duas) horas, 
incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.  

2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo para a qual se inscreveu, 
conferindo com os seus dados abaixo dispostos. Estando as informações corretas, assine no local 
indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame 
imediatamente ao fiscal.  

3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de 
questões, no total de 20 (vinte), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar 
dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.  

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do caderno 
de prova.  

5. Cada questão objetiva é apresentada com 4 (quatro) alternativas de resposta (de “A” a “D”), das 
quais apenas 1 (uma) é correta em relação ao enunciado.  

6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as respostas da 
prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. 
Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou 
qualquer dano causado pelo candidato.  

7. Na correção da prova objetiva será atribuída nota zero às questões não assinaladas no cartão-
resposta ou que contenham mais de uma resposta, emendas e rasuras, bem como, àquelas cuja 
resposta não coincida com o gabarito oficial.  

8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e 
utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, bonés ou 
similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de 
consulta.  

9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá 
entregar este material e se retirar definitivamente da sua sala a partir das 09h30min (30 minutos 
após o início da prova). Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as 
respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.  

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no rascunho específico para este fim, o 
qual poderá ser levado com você. A prova será disponibilizada posteriormente, junto ao gabarito 
provisório, via internet, conforme previsto em edital.  

 

 

____________________________________ 
Assinatura do Candidato(a) 

 

Número de Inscrição: 
 

Nome do(a) Candidato(a): 
 

Cargo: 
Odontólogo / Cirurgião Dentista - PSF (999078) 

http://www.seta.inf.br/ep_ascurra_05_2012.htm
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Odontólogo / Cirurgião Dentista - PSF (999078) 
 

P R O V A 
 

LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA 
 

1.  Identifique a alternativa em que há algum erro quanto ao emprego da 
conjunção ou da locução conjuntiva. 
 A. (  )  O homem chegou ao hospital cheio de balas pelo corpo; conseguiu, contudo, 

sobreviver. 
 B. (  ) O homem chegou o hospital gravíssimo; entretanto, sobreviveu. 
 C. (  ) Voto nele, porquanto é o melhor candidato. 
 D. (  ) A menos que mudemos o nosso orgulho, o nosso egoísmo vai nos separar. 

 
 
2.  Preencha adequadamente as lacunas: 

 
I – Não foi esse o jogo _____ eu vi, não foi esse o jogo _______ assisti. 
II – Voltei para buscar o pacote _______ me havia esquecido. 
III – O cargo ______ você deseja não é o cargo _____ eu desejo. 
 A. (  )  que, a que, de que, que, que 
 B. (  ) a que, de que, a que, que, que 
 C. (  ) que, de que, que, que, que 
 D. (  ) que, a que, que, que, que 

 
 
3.  A minissérie “O Tempo e o Vento”que recentemente foi exibida pela Rede Globo, 

é uma adaptação da obra de qual autor? 
 A. (  )  Érico Veríssimo 
 B. (  ) Luis Fernando Verissimo 
 C. (  ) Machado de Assis 
 D. (  ) José de Alencar 

 
 
4.  Manoel tomou emprestado R$ 240.000,00 durante 3 meses, à taxa de 60% ao 

ano. Que quantia devolveu após os 3 meses? 
 A. (  )  R$ 276.000,00 
 B. (  ) R$ 330.000,00 
 C. (  ) R$ 326.000,00 
 D. (  ) R$ 300.000,00 

 
 
5.  No estádio Mané Garrincha, 120.000 torcedores assistiram a um jogo de futebol. 

Por meio de cada uma das 6 saídas disponíveis podem passar 1.000 pessoas por 
minuto. Quanto tempo será necessário para que todas as pessoas deixem o 
estádio? 
 A. (  )  10 Minutos 
 B. (  ) 15 Minutos 
 C. (  ) 18 Minutos 
 D. (  ) 20 Minutos 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
 

6.  O porto catarinense administrado pelo Governo do Estado é o de: 
 A. (  )  Navegantes 
 B. (  ) São Francisco do Sul 
 C. (  ) Imbituba 
 D. (  ) Paranaguá 
 

7.  Em Abril de 2013, o Município de Ascurra esteve em festa, pois, além do 
Aniversário do Município, comemorou: 
 A. (  )  40 anos de Emancipação Política 
 B. (  ) O centenário da imigração italiana 
 C. (  ) 50 anos de Emancipação Política 
 D. (  ) Os 130 anos da imigração italiana 
 

8.  O Programa Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do 
atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê mais 
investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de 
levar mais médicos para regiões onde há escassez e ausência de profissionais. 
 

O Município de Ascurra aderiu ao programa, e já está atuando um profissional: 
 A. (  )  Argentino 
 B. (  ) Cubano 
 C. (  ) Paraguaio 
 D. (  ) Africano 
 

9.  O Mundo perdeu um grande líder mundial, sendo que em sua trajetória recebeu 
o prêmio Internacional Al-Gaadddafi de Direitos Humanos, em 1989: 

 A. (  )  Hugo Chaves 
 B. (  ) Margaret Thatcher 
 C. (  ) Nelson Mandela 
 D. (  ) Cory Monteith 
 

10.  O motivo do atual presidente dos EUA, Barack Obama, anunciou a intenção de 
bombardear o país árabe, foi devido: 

 A. (  )  A notícia utilização de armas químicas por parte do exército da Síria 
 B. (  ) A morte de Hafez al-Assad 
 C. (  ) A tomada do poder por Bashar Al-Assadr 
 D. (  ) As divergências políticas econômicas dos países 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

11.  Sobre os anti-inflamatórios, medicamentos bastante utilizados em odontologia, 
analise as afirmativas abaixo: 
 

I. Em traumas por instrumentação cirúrgica ou outras causas, só são indicados 
quando as manifestações clínicas, como dor e edema, suplantam o benefício da 
regeneração tecidual determinada pela reação inflamatória. 
II. Os anti-inflamatórios esteroides e não-esteroides são agentes sintomáticos, 
não alterando a história natural da doença. 

http://www.brasilescola.com/geografia/siria.htm
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III. No caso desses fármacos, o intervalo entre as doses independe da meia 
vida. Sendo assim, esse intervalo deve ser ajustado de acordo com cada 
situação clínica. 
 

Estão corretas as afirmativas: 
 A. (  )  I e II, somente. 
 B. (  ) I e III, somente. 
 C. (  ) II e III, somente. 
 D. (  ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

12.  Os anestésicos locais são fármacos que determinam o bloqueio reversível da 
condução nervosa, com perda de sensações em área circunscrita do organismo, 
sem alteração do nível de consciência. Sobre os anestésicos, marque a 
alternativa correta. 
 A. (  )  A bupivacaína não deve ser indicada em procedimentos odontológicos, pois 

produz efeito anestésico de curta duração. 
 B. (  ) Em áreas com infecção não ocorre um efeito anestésico adequado. Isto pode 

ser explicado, pois nestas situações, as bases orgânicas dos anestésicos 
recebem íons hidrogênio e se tornam carregadas negativamente. 

 C. (  ) A lidocaína, a mepivacaína, a bupivacaína e a prilocaína são anestésicos locais 
com cadeia intermediária do tipo amida. 

 D. (  ) Os anestésicos locais são bases orgânicas fortes, altamente solúveis em água. 
 

 

13.  Sobre tumores benignos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma: assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

( ) O granuloma piogênico apresenta-se como uma massa elevada, vermelho-
azulada, circunscrita e representa uma proliferação de tecido de granulação 
vascular em resposta à irritação local. 
( ) O papiloma apresenta-se clinicamente como massa exofítica vermelha, 
semelhante à couve-flor, com uma base que não penetra na mucosa. 
( ) O fibroma apresenta-se clinicamente como uma lesão ovoide, branco-rosada, 
firme, elevada, sendo mais comum em pessoas na terceira ou quarta décadas de 
vida. 
( ) Histologicamente, o tumor gravídico é totalmente diferente do granuloma 
piogênico. 
 

Considerando as respostas acima, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta.  
 A. (  )  V – V – V – V 
 B. (  ) V – F – V – F 
 C. (  ) V – V – F – F 
 D. (  ) F – F – F – F 

 

 

14.  O abscesso periapical é uma alteração inflamatória associada à coleção 
purulenta e, normalmente, aparece quando há baixa resistência orgânica do 
hospedeiro. Sobre o abscesso, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. O abscesso periapical sem fístula (fase I – inicial) apresenta como 
características clínicas: dor intensa, espontânea, pulsátil, localizada, dor à 
palpação apical e à percussão e sensação de dente crescido. 
II. O abscesso periapical sem fístula (fase II – em evolução) apresenta como 
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características: dor espontânea de maior intensidade que a da fase I, pulsátil, 
localizada e edema evidente com ponto de flutuação. 
III. O abscesso periapical sem fístula (fase III – evoluído) apresenta coleção 
purulenta que invade o espaço medular e alcança a região do subperiósteo e 
submucosa. 
 

Estão corretas as afirmativas: 
 A. (  )  I e II, somente. 
 B. (  ) I e III, somente. 
 C. (  ) II e III, somente. 
 D. (  ) Todas as afirmativas estão corretas 

 

15.  As lesões traumáticas em crianças são altamente prevalentes. O dentista deve 
diagnosticar e tratar corretamente os diferentes tipos de traumatismo. 
Preencha a lacuna e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 

A ________________ é uma lesão dos tecidos periodontais em que, apesar do 
traumatismo nos tecidos ter sido pequeno, o paciente apresenta, como 
consequência, acentuada sensibilidade à percussão horizontal ou vertical, com 
ou sem sangramento através do sulco gengival, sem mobilidade ou 
deslocamentos anormais. 
 A. (  )  Concussão 
 B. (  ) Subluxação 
 C. (  ) luxação lateral 
 D. (  ) Luxação 

 

16.  A pulpotomia é um tipo de tratamento conservador que busca a remoção total 
da polpa coronária viva, sadia ou inflamada, mantendo intacta a porção 
radicular. Em relação à sequência dessa técnica, marque a alternativa correta. 
 A. (  )  A remoção da polpa coronária com curetas de intermediário curto 

principalmente em molares para facilitar o acesso. 
 B. (  ) Recomenda-se o selamento apenas com guta-percha. 
 C. (  ) A abertura coronária deve ser realizada com remoção total do teto da câmara 

pulpar. 
 D. (  ) Como não haverá necessidade de intervenção na porção radicular da polpa, não 

há necessidade de utilização do isolamento absoluto. 
 

 

17.  Para resolução adequada de alguns casos clínicos é necessário, muitas vezes, a 
integração de conhecimentos de várias áreas da odontologia. Durante a 
realização de restaurações ou confecção de coroas protéticas, pode ser 
necessário a realização de cirurgias para o aumento de coroa clínica. Em relação 
aos procedimentos que podem ser utilizados para conseguir esse aumento, 
marque a alternativa correta. 
 A. (  )  O reposicionamento coronário do retalho é indicado onde a distância da 

margem do preparo da crista óssea alveolar é menor que 4 mm. 
 B. (  ) A gengivectomia é o melhor procedimento indicado em casos em que haja 

gengiva inserida reduzida. 
 C. (  ) O tracionamento ortodôntico rápido não permite que a margem gengival e a 

crista óssea sejam mantidas nos níveis pré-tratamento. 
 D. (  ) O tracionamento radicular pode ser indicado em casos de necessidade de 

recuperação do espaço biológico, visto que a cirurgia periodontal 
comprometeria os dentes vizinhos, especialmente os dentes anteriores. 
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18.  Em relação aos recursos mecânicos para controle de biofilme, é correto afirmar 
que: 
 A. (  )  a técnica de escovação de Bass consiste na colocação das pontas das cerdas da 

escova forçadas para dentro do sulco gengival com angulação de 45 graus 
aproximadamente com o longo eixo do dente. 

 B. (  ) na técnica de Charters, as cerdas da escova são posicionadas paralelamente ao 
longo do eixo do dente. 

 C. (  ) a utilização correta do fio dental consiste em cortar um pedação de, 
aproximadamente 30 cm, segurá-lo com os dedos médios das mãos e passá-lo 
gentilmente através de cada área de contato sem introduzi-lo no sulco gengival. 

 D. (  ) a falta de higienização da língua e a consequente formação da saburra lingual 
não têm nenhuma relação com ahalitose. 

 

19.  O Ministério da Saúde define um conjunto de medidas de controle de infecção a 
ser adotado universalmente, como forma eficaz de redução do risco ocupacional 
e de transmissão de agentes infecciosos nos serviços de saúde. Analise as 
afirmativas e marque a alternativa correta. 
 A. (  )  Ao utilizar canetas, seringa tríplice e outras pontas, não é necessário desprezar 

o primeiro jato de água e spray, antes de direcioná-las à boca do paciente. 
 B. (  ) O material descartável utilizado (gaze, algodão, sugadores, luvas e outros) deve 

ser desprezado em sacos de lixo rotulados como contaminados e depositados 
em local apropriado. 

 C. (  ) Para a desinfecção de metais, o agente mais utilizado é o hipoclorito de sódio. 
 D. (  ) As pontas de alta e baixa rotação, assim como a alça e o interruptor do refletor, 

não são passíveis de contaminação, portanto não requerem nenhuma medida 
adicional de controle de infecção. 

 

20.  A Lei nº 5.081, de 24 de agosto de 1968, regulamenta o exercício da profissão 
de cirurgião-dentista no Brasil. Em relação às competências do profissional de 
odontologia contidas nesta lei, assinale a alternativa INCORRETA. 
 A. (  )  Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, 

indicadas em odontologia. 
 B. (  ) Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, 

inclusive, para justificação de faltas ao emprego. 
 C. (  ) Aplicar anestesia local e troncular rotineiramente, e anestesia geral quando em 

situação de urgência. 
 D. (  ) Realizar perícias odontolegais nos foros civil, criminal e trabalhista. 

  
  




