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Prefeitura Municipal de Coronel Martins 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2012 

 

CARGO: ODONTÓLOGO 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 

prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Na última página deste caderno você encontrará uma grade de respostas para anotar o seu 

gabarito. Destaque-a e leve-a consigo.  

 

08 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

09 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica de 

 material transparente, nas cores azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 
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http://www.icap.net.br/


2 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

 

Gente em busca de um sonho 

 

Um dia, ele adoeceu. O coração fraquejou. O borracheiro Enemias dos Santos, 34 

anos, viu-se sem rumo. Como sustentaria a mulher Doralice Santos, 33, e as três filhas? No 

lugar onde mora há 17 anos, veio a solução. Arrumou o barraco de madeirite humilde. 

Pintou. Colocou desenhos e fotos da Branca de Neve, do Mickey, do Pato Donald.  

Uma placa na porta indicava o serviço: Cuida-se de criança. Mães domésticas, 

que não tinham onde deixar os filhos, procuraram o barraco. No começo, chegaram 

três. Nas férias, mais de 15. O pagamento é de acordo com a condição financeira da 

mãe.  

Doralice se desdobra para cuidar das crianças. ”Aqui no Varjão, a gente aprende 

a dividir, a socorrer quem precisa”, reflete Doralice.  

Depois da ponte, há mais que creche, dança, quadrilha e fuxico. Há gente, que 

gosta de ser tratada como gente. (Jornal Correio Braziliense, Caderno Cidade, p.7 (15/04/2004). 

 

1) Qual é o tempo verbal que predomina no texto? 

 

a) Presente. 

b) Pretérito. 

c) Futuro. 

d) Imperativo. 

e) Infinitivo. 

 

2) Assinale a alternativa que contém verbos somente no passado: 

 

a) Adoeceu, fraquejou, viu-se, arrumou, tinham, procuraram, chegaram.  

b) Cuida-se, aprende-se, dividir, arrumou, tinham, procuraram, chegaram.  

c) Sustentaria, desdobra, cuidar, adoeceu, fraquejou, viu-se. 

d) Há, chegaram, precisa, procuraram, tinham, desdobra. 

e) Procuraram, tinham, desdobra, cuida-se, aprende-se, dividir. 

 

3) Assinale a alternativa que apresenta o emprego incorreto do “porquê”: 

 

a) Dá para entender por que eu os chamo de fantasmas? 

b) Quero saber por que ele é um funcionário fantasma. 

c) O medo tem uma origem biológica, ele se desenvolveu com o corpo. Existe porque 

temos um ser para alimentar, proteger e abrigar. 

d) Ela não veio porquê? 

e) Não me interessa o porquê da sua ausência na comissão. 

 

4) Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal: 

 

a) Me interessa as razões da sua indiferença. 

b) Ninguém mexeu-se do lugar durante a prova. 

c) Por que o procuram com tanta insistência? 

d) Em tratando-se de finanças, se dirija ao tesoureiro. 

e) Te aconteceu uma coisa extraordinária. 
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5) Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal: 

 

a) Quando o tema são finanças pessoais, os economistas são unânimes ao recomendar 

que a diversificação é o caminho mais equilibrado. 

b) O receio e a vergonha de lidar com os medos são grandes obstáculos para quem 

deseja avançar nas conquistas organizacionais. 

c) Historicamente, a mulher vem se mostrando mais diretamente ligada às questões 

éticas e morais, até porque sempre coube a ela, como primeira educadora, transmitir 

esses valores e também efetividade, espiritualidade aos seus sucessores. 

d) Senhor prefeito, Vossa Excelência está equivocada. 

e) Senhora Secretária, Vossa Senhoria está equivocada. 

 

6) Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego da regência nominal: 

 

a) O prefeito fazia alusão às iniciativas dos secretários. 

b) Já estávamos acostumados a tantos obstáculos. 

c) Fiquei muito aflito por receber tal notícia. 

d) Era devoto aos deuses gregos. 

e) Sou avesso por qualquer tipo de ordem.  

 

MATEMÁTICA  

 

7) De quantas maneiras diferentes uma família de 5 pessoas pode se sentar em um 

banco de 5 lugares? 

 

a)60. 

b)48. 

c)96. 

d)120. 

e)76. 

 

8) Um prisma hexagonal regular de altura 6 cm e área lateral 108 cm2. Desta forma qual 

o volume em cm3 desse prisma? 

 

a) 18 . 

b) 81 . 

c) 45 . 

d) 90 . 

e) 3 . 

 

ESTUDOS SOCIAIS  

 

9) Qual a origem do nome “Coronel Martins” designado ao município? 

 

a) Em homenagem a família Lustrosa Martins que era proprietária de muitas terras na 

região. 

b) Em homenagem ao primeiro morador do município – Manoel Martins. 

c) Em homenagem aos primeiros colonizadores, vindos de Silveira Martins, Rio Grande do 

Sul. 

d) Em homenagem aos coronéis que residiam na região. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 
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10) Em 1910 a população mundial era de 1,6 bilhão.  De acordo com estimativas da 

Organização das Nações Unidas (ONU), o ano de 2011 simbolizou um marco do 

crescimento da população mundial. Neste ano, a população mundial alcançou o 

marco de: 

 

a) Cinco bilhões. 

b) Seis bilhões. 

c) Sete bilhões. 

d) Oito bilhões. 

e) Nove bilhões. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

11) A Lei 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre 

as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Sobre a 

mesma é correto afirmar: 

 

a) O SUS - Sistema Único de Saúde contará com as seguintes instâncias colegiadas: a 

Conferência de Saúde (que se reúne de 5 em 5 anos, é representada por vários 

segmentos sociais, e avalia a situação de saúde e propõe as diretrizes para a 

formulação da política de saúde) e  pelo Conselho de Saúde (órgão colegiado 

composto por representantes do governo e profissionais, apenas). 

b) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas 

de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. 

c) O Conselho de Saúde, em caráter provisório e deliberativo, atua na formulação de 

estratégias e no controle da execução da política de saúde em qualquer instância, 

inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas 

pelo chefe do poder legalmente constituído.  

d) Para receberem os recursos, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão 

contar com: Fundo de Saúde, Conselho de Saúde, Plano de Saúde. Podem ou não 

apresentar relatórios de gestão e contrapartida de recursos para a saúde no respectivo 

orçamento. 

e) Não há nenhuma alternativa correta acima. 

 

12) Sobre o PSF – Programa de Saúde da Família, assinale verdadeiro (V) ou falso (F): 

 

(  ) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo 

assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em 

unidades básicas de saúde.  

( ) Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de, no máximo, 3 mil 

habitantes, sendo a média recomendada de 2 mil habitantes de uma determinada 

área, e estas passam a ter corresponsabilidade no cuidado à saúde.  

(  )  A atuação das equipes ocorre principalmente nas unidades básicas de saúde, nas 

residências e na mobilização da comunidade, caracterizando-se: como porta de 

entrada de um sistema hierarquizado e regionalizado de saúde; por ter território definido, 

com uma população delimitada, sob a sua responsabilidade; por intervir sobre os fatores 

de risco aos quais a comunidade está exposta; por prestar assistência integral, 

permanente e de qualidade; por realizar atividades de educação e promoção da 

saúde.  

(   ) A estratégia Saúde da Família ainda não está consolidada nos municípios brasileiros. 
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(  ) Estudos  demonstram que a Saúde da Família apresenta indicadores animadores 

como a redução da mortalidade infantil. 

(  ) As Equipes de Saúde da Família são compostas, no mínimo, por um médico de 

família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde. 

Quando ampliada, conta ainda com: um dentista, um auxiliar de consultório dentário e 

um técnico em higiene dental. 

 

A assertiva que contém a sequência correta é: 

 

a) F, F, V, F, V, V. 

b) V, F, V, F, V, V. 

c) V, F, V, F, V, F. 

d) V, V, V, F, V, F. 

e) V, F, V, F, F, V. 

 

13) De acordo com o Art. 199 da Constituição Federal “ A assistência à saúde é livre à 

iniciativa privada”. Sobre este artigo é correto afirmar: 

 

a) As instituições privadas podem participar de forma complementar ao sistema único 

de saúde, segundo diretrizes das mesmas e sem a necessidade de contrato, exceto 

quando em caráter de urgência. 

b) Capitais e empresas estrangeiros devem dar assistência à saúde no País. 

c) As entidades privadas podem participar mediante contrato de direito público ou 

convênio e tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 

tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, 

podendo ser comercializados desde que atendam as normas do Ministério da Saúde. 

e) As ações e serviços públicos de saúde integram o SUS e são organizados de acordo 

com as seguintes diretrizes: descentralização, equidade e participação popular. 

 

14) A Lei que regulamenta a profissão de Cirurgião Dentista é: 

 

a) Lei 5.081/66. 

b) Lei 5.087/66. 

c) Lei 5.082/66. 

d) Lei 5.081/67. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

15) De acordo com o Código de Ética Odontológica podemos afirmar que: 

 

I. É vedada a divulgação de preços, quando da realização de publicidade. 

II. É permitido ao profissional divulgar em placas a área de sua atuação, 

independente da especialidade ser ou não reconhecida pelo CFO, como por 

exemplo, estética. 

III. É permitida a divulgação publicitária de serviços gratuitos. 

IV. É permitido receber ou dar gratificação por encaminhamento de paciente. 

 

Estão corretas as alternativas: 

 

a) I e II, apenas. 

b) I e III, apenas. 
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c) II e IV, apenas. 

d) I, II, IV, apenas. 

e) I, apenas. 

 

16) Dentre os materiais de moldagem citados abaixo todos são Elastoméricos Não-

Aquosos, exceto: 

 

a) Poliéter. 

b) Polissulfeto. 

c) Silicone de Adição. 

d) Hidrocolóide Irreversível. 

e) Silicone de Condensação. 

 

17) Paciente do sexo masculino, 75 anos, leucoderma, reclama que “a dentadura 

superior não encaixa mais, parece que a boca cresceu. Também tem a sensação de 

que o chapéu está apertado.” Ao realizar o exame radiográfico observa-se alteração 

do trabeculado ósseo e aparência de flocos de algodão. O diagnóstico mais provável 

é: 

 

a) Fibroma ossificante. 

b) Osteíte deformante. 

c) Osteíte condensante. 

d) Periostite proliferativa. 

e) Odontoma composto. 

 

18) Sobre as resinas para restauração podemos afirmar: 

 

I. As resinas sintéticas são empregadas como materiais restauradores porque são 

insolúveis, estéticas, sensíveis à desidratação e relativamente de fácil 

manipulação. 

II. Material composto ou compósito é o termo usado para definir um composto de 

dois ou mais materiais diferentes com propriedades superiores ou intermediárias 

àquelas dos constituintes individuais. O esmalte e a dentina são exemplos de 

material composto natural. 

III. Os materiais restauradores compostos começaram a ser desenvolvidos no final dos 

anos 70 e início dos anos 80, quando Bowen começou a pesquisar resinas epóxicas 

reforçadas com carga. 

IV. A adesão entre as duas fases dos compósitos é promovida pelo agente de união, 

geralmente os organosilanos. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

 

a) I, II e III, apenas. 

b) II, III e IV, apenas. 

c) II e IV, apenas. 

d) I, II e IV, apenas. 

e) III e IV, apenas. 
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19) Aumento de volume dos tecidos moles, geralmente em lábio inferior, de aparência 

tipicamente azulada, que sofre ciclos de tumefação e rompimento. Estamos falando de 

uma lesão frequente denominada: 

 

a) Fibroma. 

b) Lipoma. 

c) Ceratoacantoma. 

d) Mucocele. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

20) O Cirurgião Dentista da Prefeitura Municipal de Coronel Martins vai realizar uma 

palestra de orientação a adultos. Dentre os itens a seguir, assinale o incorreto: 

 

a) Pacientes fumantes apresentam maior velocidade de progressão da doença 

periodontal e maior risco de perda dentária, portanto, deve-se enfatizar a importância 

da redução do fumo para manutenção da saúde geral e bucal. 

b) As manifestações bucais comuns em diabéticos não controlados são xerostomia, 

sensibilidade dolorosa na língua, alteração no paladar, modificação da flora bucal com 

tendência à candidíase e doença periodontal.  

c) As manifestações bucais da tuberculose são lesões do tipo verrucoso, ulcerativo ou 

nodular e geralmente ocorrem na base da língua, em função de microorganismos 

presentes no escarro.  

d) Alterações hormonais e imunológicas durante a gestação, mudanças na composição 

da placa bacteriana, favorecendo a flora periodontopatogênica, acentuam a resposta 

gengival e periodontal, modificando o quadro clínico na falta de um controle 

adequado de placa. A gravidez por si só, não determina a doença periodontal.  

e) As manifestações bucais mais comuns em adultos jovens são: cárie radicular, 

xerostomia, edentulismo, halitose, dificuldade de higienização e necessidade do uso de 

próteses. 

 

21) Considere as seguintes alternativas relacionadas à carie dentária: 

 

I. A cárie dentária é decorrente do acúmulo de bactérias sobre os dentes e da 

exposição frequente aos açúcares fermentáveis. Toda vez que açúcar é ingerido, as 

bactérias presentes no biofilme dental produzem ácidos que desmineralizam a estrutura 

mineral dos dentes durante o tempo que o pH fica baixo (<6,7 para dentina e <5,5 para 

esmalte). 

II. O pH crítico é 5,5 para o esmalte de um indivíduo ou população não exposta 

diariamente a nenhuma das formas de fluoretos. Quando exposto ao F, o pH crítico cai 

para 4,5. 

III. O SB Brasil 2010 – Pesquisa Nacional de Saúde Bucal afirma que o índice CPO caiu de 

2,8 (2003) para 2,1 (2010), significando uma redução de 26% em sete anos. 

IV. De acordo com o SB Brasil 2010 – Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, a proporção de 

crianças livres de cárie é de 44%. 

 

Podemos afirmar que: 

a) Todas as alternativas acima estão incorretas. 

b) Todas as alternativas acima estão corretas. 

c) Há uma alternativa acima correta. 

d) Há duas alternativas acima corretas. 

e) Há três alternativas acima corretas. 



8 

 

22) Com relação à fluoretação das águas de abastecimento público, considere as 

seguintes afirmativas: 

 

I. A água fluoretada está entre as dez conquistas de saúde pública do último século. O 

principal meio de usar o flúor é o coletivo, ou seja, através da água fluoretada.  

II. O flúor tende a se concentrar também em tecidos moles, onde não há cálcio.  

III. O Brasil dispõe do segundo maior sistema de fluoretação de águas de abastecimento 

público de todo o mundo e possui um dos maiores contingentes populacionais de 

consumidores de dentifrícios fluoretados.  

IV. Todos os métodos preventivos baseados na utilização de F promovem aumento de 

sua concentração na cavidade bucal para interferir no processo de des e 

remineralização, independentemente da forma de utilização, seja sistêmica ou tópica. 

Então, quando ingerimos água fluoretada ou comemos alimentos preparados com água 

fluoretada, além do aumento transitório da concentração de F salivar, o F ingerido é 

absorvido e, do sangue, retorna à cavidade bucal pela secreção salivar. 

V. A fluoretação das águas de abastecimento público é elemento essencial da 

estratégia de promoção da saúde, eixo norteador da Política Nacional de Saúde Bucal.  

 

Estão corretas apenas: 

 

a) I, II, III e IV. 

b) I, II, III e V. 

c) I, III e V. 

d) I, III, IV e V. 

e) II, III e IV. 

 

23) São cistos de origem odontogênica, exceto: 

 

a) Cisto Dentígero. 

b) Ceratocisto Odontogênico. 

c) Cisto de Erupção. 

d) Cisto Nasolabial. 

e) Cisto Periodontal Lateral. 

 

24)  Com relação ao periodonto, assinale a alternativa incorreta: 

 

a) O ligamento periodontal, também conhecido como ligamento alvéolo-dental, é um 

tecido conjuntivo denso fibroso e não-elástico. Ele é basicamente constituído por células, 

fibras e substância fundamental amorfa. 

b) A gengiva é considerada o periodonto de proteção e os tecidos de suporte são 

chamados de periodonto de inserção. O periodonto de proteção, por sua vez, divide-se 

em gengiva livre e gengiva inserida. 

c) Além das funções mecânica, sensorial e nutritiva, o periodonto estimula a formação 

de células que irão formar fibras colágenas, osso e cemento. 

d) Entre o dente e a gengiva livre existe uma fenda denominada sulco gengival, que é 

rico em uma substância protéica chamada fluido gengival que apresenta funções de 

defesa. 

e) A gengiva livre circunda os dentes em forma de “colarinho” e nas faces de contato 

este forma a papila interdental, que é mais afilada nos dentes posteriores e mais 

protuberante nos dentes anteriores. 
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25) Estar atualizado a respeito das questões de saúde pública é uma das obrigações dos 

profissionais que compõem o quadro da Secretaria de Saúde. Qual o nome do atual 

Ministro da Saúde do Brasil? 

 

a) Alexandre Padilha. 

b) José Carlos Temporão. 

c) Mário Negromonte. 

d) Guido Mantega. 

e) Dalmo Claro de Oliveira. 

 

26) A ___________________________________ é o fórum de negociação entre o Estado e os 

Municípios na implantação e operacionalização do Sistema Único de Saúde, SUS. Como 

colegiado bipartite, é composta paritariamente por nove representantes da Secretaria 

de Estado da Saúde e por nove representantes do Conselho de Secretários Municipais 

de Saúde, COSEMS. A alternativa que preenche corretamente a lacuna acima é: 

 

a) CIT - Comissão Intergestores Tripartite. 

b) CIB - Comissão Intergestores Bipartite. 

c) CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 

d) PV – Pacto pela Vida. 

e) CES - Conferência Estadual de Saúde. 

 

27) Está correta a relação entre: 

 

a) Preparo para restaurações de amálgama: esmalte socavado não deve ser removido, 

pois haverá desgaste dental desnecessário. 

b) Preparo para restaurações de amálgama: limpar a cavidade com água oxigenada 

3% e aplicar flúor neutro 2%. 

c) Preparo para restaurações de amálgama: ângulo cavossuperficial arrendondado, 

com biséis para reforçar a estrutura dental remanescente. 

d) Preparo para restaurações de resina composta Classe III: utilizar brocas maiores que o 

tamanho da lesão para obter uma boa remoção do tecido cariado. 

e) Preparo para restaurações de resina composta: Remover preferencialmente 1,5 mm 

além da extensão da lesão cariosa, obtendo melhores propriedades mecânicas do 

compósito. 

 

28) Dentro do PSF - Programa de Saúde da Família é de competência do Cirurgião 

Dentista, exceto: 

 

a) Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da 

população adscrita. 

b) Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população 

adscrita.  

c) Prescrever medicamentos e outras orientações. 

d) Organizar e coordenar a criação de grupos de hipertensos, de diabéticos, de saúde 

mental, etc. 

e) Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas. 
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29) Os molares são os dentes mais acometidos por cáries. Estes dentes em erupção 

devem receber atenção especial durante a escovação. Marque verdadeiro (V) ou falso 

(F) para as assertivas abaixo: 

 

(   ) Pacientes com baixo risco à cárie e ausência de sinais de desmineralização na 

superfície de fóssulas e fissuras de molares, devem receber tratamento com selante. 

(   ) Em pacientes com alto risco à cárie e ausência de sinais de desmineralização deve 

receber tratamento com selante em seus molares. 

(   ) Pacientes com baixo risco à cárie e presença de cárie inativa em esmalte devem 

receber tratamento restaurador. 

(   ) Pacientes com baixo risco à cárie e presença de cárie inativa em esmalte devem ser 

acompanhados e não necessitam tratamento restaurador. 

(   ) Pacientes com lesão de cárie ativa em esmalte e dentina devem receber 

tratamento com selante. 

 

A sequência correta de cima para baixo é: 

 

a) V, V, F, F, F. 

b) F, V, V, F, F.  

c) F, V, F, V, F. 

d) F, V, F, V, V.  

e) V, V, F, V, V. 

 

30) Paciente homem, 60 anos, leucoderma, etilista e fumante há 30 anos , procura a 

Unidade de Saúde com a seguinte queixa: “ tem uma mancha branca na minha língua 

há tempo, não sai quando eu escovo os dentes ou a língua”. O Cirurgião Dentista, após 

exame clínico constata placa branca em língua, não removível à raspagem, não 

desaparece ao distender a mucosa e não é bilateral. Por exclusão, o diagnóstico clínico 

mais provável é: 

 

a) Leucoedema. 

b) Leucoplasia. 

c) Líquen Plano. 

d) Morsicatio. 

e) Candidíase pseudomembranosa. 
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DESTAQUE 

 

................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

 

 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

 

 

 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO. 

 

 




