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Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso 

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! 

               
CNPJ: 09.441.229/0001-36 - Rua Duque de Caxias, nº 340 – sala 204  – 2º andar – Edifício IP – centro Maravilha – SC.  

Site: www.icap.net.br  / fone: (49) 3664-3670
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

 

1) Observe a pontuação no período a seguir: “O mundo começa a perceber – com 

atraso até preocupante – a vital necessidade de preservar a água, o bem mais valioso 

da Humanidade.” 

Os travessões podem ser substituídos por_________________ sem mudar o sentido. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espeço em branco acima: 

 

a) Ponto final. 

b) Ponto e vírgula. 

c) Ponto de exclamação.  

d) Vírgulas. 

e) Reticências.  

 

2) Assinale a alternativa que apresenta o uso incorreto do verbo: 

 

a) Havia reclamações na fila da matrícula. 

b) Muitos houveram por bem entrar na dieta. 

c) Pode ter havido processos na gaveta. 

d) Eles haviam feito os exames. 

e) Hão de haver prisões para os pedófilos. 

 

3) Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego da regência verbal: 

 

a) Assiste a ele toda a responsabilidade. 

b) Cada aluno assiste o vídeo de Português. 

c) Aspirava toda a poluição. 

d) Ela aspirou ao primeiro lugar. 

e) Visamos a um cargo público. 

 

4) Assinale a alternativa que apresenta erro quanto à colocação pronominal: 

 

a) Falarei quando me der oportunidade. 

b) Caso se cumpra o acordo, ficarei satisfeito. 

c) Deixaram-nas em cada função. 

d) O vejo na escola pública. 

e) Você deverá enviá-las ao gabinete do prefeito. 

 

5) O emprego do sinal de crase está incorreto na alternativa: 

 

a) Bem-vindo à Santa Terezinha do Progresso. 

b) Ele foi à cerimônia de posse do governador. 

c) Eis a funcionária à qual me referi. 

d) Ela saiu às seis horas. 

e) Aquele senhor foi levado às pressas ao pronto socorro. 
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6) Há erro de concordância nominal na alternativa: 

 

a) É proibida a entrada de pessoas estranhas nesta propriedade. 

b) É proibido entrada de pessoas estranhas nesta propriedade. 

c) As sentinelas estão alertas. 

d) As mulheres agiram por si mesmas. 

e) É meio-dia e meia.  

 

MATEMÁTICA  

 

7) Um quadrilátero A B C D é um trapézio cujas bases medem 40cm e 30 cm. Sabendo 

que a altura desse trapézio é 18 cm. Assim sendo, qual a área desse trapézio?  

 

a) 630 cm. 

b) 98 cm. 

c) 840 cm. 

d) 120 cm. 

e) 748 cm. 

 

8) Quantos números existem entre 3000 e 4000, formados por números distintos escolhidos 

entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? 

 

a) 100. 

b) 274. 

c) 336. 

d) 531. 

e) 900. 

 

ESTUDOS SOCIAIS  

 

09) “Poluição é a contaminação da água com substâncias que interferem na saúde das 

pessoas e animais, na qualidade de vida e no funcionamento dos ecossistemas.” 

Considerando esse tema, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Alguns tipos de poluição têm causas naturais, mas a maioria é causada pelas 

atividades humanas. 

II. Os metais pesados, como; mercúrio, cádmio, cromo e níquel estão dentre os mais 

nocivos resíduos poluentes da água e, se ingeridos, podem causar diversos problemas de 

saúde.  

III. A utilização de fertilizantes na agricultura contribui para a contaminação das águas. 

 

Estão corretas: 

 

a) As afirmativas I, II e III. 

b) As afirmativas I e II. 

c) As afirmativas I e III. 

d) As afirmativas II e III. 

e) Apenas a afirmativa II. 
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10) A colonização do Município de Santa Terezinha do Progresso iniciou na década de: 

 

a) 1950. 

b) 1980. 

c) 1890. 

d) 1920. 

e) 1940. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

11) O ____________________________ é uma política do governo federal com o objetivo de 

ampliar o atendimento e melhorar as condições de saúde bucal da população 

brasileira. É a primeira vez que o Governo Federal desenvolve uma Política Nacional de 

Saúde Bucal, ou seja, um programa estruturado, não apenas incentivos isolados à saúde 

bucal. Foi lançado em pelo Ministério da Saúde em 17 de março de 2004 para ampliar o 

acesso ao tratamento odontológico. Estamos nos referindo à (ao): 
 

a) Estratégia de Saúde da Família. 

b) Pacto pela Vida. 

c) Brasil Sorridente. 

d) Programa Sorrisos do Brasil. 

e) Equipe de Saúde da Família.  
 

12) Em que ano ocorreu a Primeira Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde, 

a qual promulgou a Carta de Otawa? 
 

a) 1980. 

b) 1986. 

c) 1987. 

d) 1990. 

e) 1992. 

        

13) A respeito da ATM – Articulação Têmporo Mandibular podemos afirmar: 
 

I. A ATM é uma articulação sinovial, portanto permite amplos movimentos da mandíbula 

em torno de um osso fixo, o temporal. 

II. A ATM é uma articulação bilateral, interligada pela mandíbula e interdependente, 

com movimentos próprios de cada lado, porém simultâneos. 

III. O disco articular da ATM é constituído por cartilagem hialina e não se regenera ou 

remodela após sofrer danos. 

IV. O disco articular acompanha a mandíbula em seus movimentos de translação. 

V. A cápsula articular é bem inervada e vascularizada.  
 

Estão corretas as alternativas: 

 

a) I, II e III, apenas. 

b) I, II e IV, apenas. 

c) I, II e V, apenas. 

d) I, II, IV e V, apenas. 

e) II, III, IV, apenas. 
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14) Marque a alternativa correta a respeito da vascularização sanguínea da face: 
 

a) A artéria carótida interna é a que mais interessa aos dentistas, pois diz respeito à 

vascularização da mandíbula. 

b) A artéria mentoniana vasculariza o músculo mentoniano e a artéria bucal irriga o 

músculo bucal. 

c) No trajeto ascendente, após passar próximo ao ângulo da mandíbula, a carótida 

externa penetra na glândula parótida e, ao nível do colo mandibular, divide-se em dois 

ramos terminais. 

d) A artéria infraorbital, ramo da artéria maxilar, segue anteriormente à artéria alveolar 

superior e alcança o assoalho da órbita pela fissura orbital inferior. Dá origem a duas 

outras artérias: a massetérica e a temporal profunda anterior. 

e) São ramos da artéria maxilar: artéria alveolar inferior, artéria bucal, artéria temporal 

profunda posterior e artéria facial. 
 

15) O ______________________________ é o único e verdadeiro ligamento da ATM. É 

formado por tecido conjuntivo colagenoso, não-elástico, não contrátil. Cobre grande 

parte da superfície lateral da cápsula articular. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna acima é:  
 

a) Ligamento esfenomandibular. 

b) Ligamento temporomandibular. 

c) Ligamento estilomandibular.  

d) Ligamento alveolar superior médio. 

e) Ligamento pterigóideo lateral. 
 

16) Quanto à anatomia dental, assinale V (verdadeiro) ou F (falso). 
 

(  ) O incisivo central superior apresenta menor dimensão vestíbulo-lingual no terço 

cervical que o incisivo lateral superior. 

(   )  O incisivo central inferior apresenta sulcos de desenvolvimento e lobos mais 

evidentes que o incisivo lateral inferior. 

(  ) O canino inferior apresenta a raiz achatada mesio-distalmente, com sulcos 

longitudinais evidentes, enquanto o canino superior tem raiz mais reta, cônica e longa, 

com discretos sulcos longitudinais. 

(    ) Dentre os pré-molares superiores, o primeiro geralmente tem duas raízes, já o 

segundo apenas uma raiz.  

(    ) Os primeiros molares inferiores apresentam duas raízes, uma V e uma L.  

(   ) O segundo molar superior apresenta geralmente três raízes: L, MV e DV. Estas são 

menores, mais curtas e menos divergentes que as do primeiro molar superior. 
 

A sequência correta é: 

 

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

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

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

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

e) F, F, V, V, F, V. 
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17) Os cistos odontogênicos são resultantes da proliferação de remanescentes epiteliais 

associados à formação dos dentes. O epitélio dos cistos odontogênicos é derivado de 

uma das seguintes fontes: lâmina dentária, órgão do esmalte e de bainha de Hertwig. 

Todos os citados abaixo são cistos odontogênicos, exceto: 

 

a) Cisto Botrióide. 

b) Cisto Dentígero. 

c) Cisto Gengival do Recém-nascido. 

d) Cisto Nasolabial. 

e) Cisto de Erupção. 

 

18) Paciente criança chega acompanhada pela mãe para atendimento odontológico 

no Posto de Saúde. Ao fazer o exame clínico o Cirurgião Dentista observa que a criança 

apresenta lesão assintomática em mucosa jugal, pregueada, opaca, espessa, de 

coloração branco-acinzentada. É bilateral e simétrica. A mãe relatou que já havia 

descamado e sumido, depois apareceu novamente, como aconteceu no seu pai. O 

paciente não apresenta lesões oculares e nem alterações distróficas nas unhas. O 

diagnóstico mais provável é: 
 

a) Nevo branco esponjoso. 

b) Líquen plano. 

c) Glossite migratória benigna. 

d) Disceratose congênita. 

e) Leucoedema. 

 

19) Sobre os anestésicos locais e seus vasoconstritores é correto afirmar: 
 

a) Em pacientes diabéticos descompensados utilizar anestésicos com vasoconstritor tipo 

catecolaminas. 

b) Pacientes com doença cardíaca isquêmica podem ser anestesiados desde que seja 

usada solução anestésica com felipressina ou adrenalina.  

c) Em pacientes gestantes utilizar preferencialmente a prilocaína ou mepivacaína. 

d) Não é indicada a utilização de mepivacaína e prilocaína em crianças, pois podem 

causar metemoglobinemia.  

e) Todas as alternativas acima estão corretas. 
 

 

20) Analise as assertivas abaixo a respeito dos instrumentais e materiais usados nas 

restaurações odontológicas: 
 

I. Existem condensadores para amálgama e condensadores para compósitos. Estes 

últimos não reduzem o volume do material ao ser inserido na cavidade. 

II. Brunidores são utilizados nas restaurações de amálgama, antes e após a escultura. 

III. Aplicadores descartáveis são utilizados em geral para a aplicação de materiais 

líquidos e são disponibilizados em diversos tamanhos. 

IV. Cunhas são pequenos dispositivos inseridos na região interproximal, promovem o 

afastamento dental e melhoram a adaptação de matrizes. Podem ser de madeira, 

plástico ou de borracha. 
 

Dentre as alternativas acima, são verdadeiras: 
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a) I, II e III apenas. 

b) I, III e IV apenas. 

c) II e IV apenas. 

d) Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas. 

 

21) Os índices periodontais são métodos simples e confiáveis e auxiliam os Cirurgiões 

Dentistas na avaliação da saúde periodontal dos pacientes e no prognóstico dos 

tratamentos. O PSR (Periodontal Screening and Recording) é uma destes índices que 

facilitam a identificação precoce da doença. Sobre o PSR, marque a associação 

correta: 
 

a) Código 0: ausência de sangramento à sondagem e de cálculo. 

b) Código 1: ausência de sangramento à sondagem e de cálculo. 

c) Código 2: com sangramento à sondagem e sem cálculo supra ou sub gengival. 

d) Código 3: com sangramento à sondagem, presença de cálculo e excessos de 

margens restauradoras. 

e) Não há associações corretas acima.  

 

22) Todos os materiais citados abaixo podem ser utilizados como curativo de demora em 

dentes com POLPA VIVA, exceto: 
 

a) Hidróxido de Cálcio. 

b) Pasta Guedes Pinto. 

c) Tricresol Formalina. 

d) NDP: associação corticóide + paramonoclorofenol + rinossoro. 

e) Otosporin: associação corticóide + antibiótico. 

 

23) O _____________________________ é considerado como estratégia de tratamento 

apropriado de lesões cariosas iniciais, integrada a programas educativos preventivos, em 

populações com acesso restrito à serviços menos tradicionais. Utiliza técnicas menos 

invasivas como preparo cavitário sem anestesia, remoção de tecido cariado amolecido 

com instrumentos manuais e selamento com cimentos ionoméricos.  

A alternativa que preenche corretamente a lacuna acima é:  
 

a) Tratamento Restaurador com Compósitos – TRC 

b) Tratamento Preventivo com Selantes – TPV 

c) Tratamento Restaurador Atraumático – TRA 

d) Tratamento Preventivo com Verniz fluoretado – TPV 

e) Nenhuma das anteriores. 

 

24) As lesões dentárias traumáticas são agravos que têm um grande impacto na 

qualidade de vida da criança ou adolescente. Assinale a alternativa que não contém 

fator de risco ao trauma dental: 
 

a) Ausência de proteção contra acidentes, como por exemplo o uso de cinto de 

segurança. 

b) Exposição solar.  

c) Personalidade hiperativa. 

d) Tipos de diversão e esportes mais radicais. 

e) Trespasse horizontal acentuado e hipotonia labial. 
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25) Assinale a alternativa correta sobre o PSF - Programa Saúde da Família: 
 

a) A composição mínima do PSF é: 1 médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem, 1 

dentista e 8 agentes de saúde. 

b) A equipe ampliada do PSF é composta da equipe mínima mais 1 dentista, 1 ACD e 1 

auxiliar de enfermagem.  

c) A estratégia do PSF propõe uma nova dinâmica para a estruturação dos serviços de 

saúde, bem como para a sua relação com a comunidade. Assume o compromisso de 

prestar assistência igualitária, integral e individual, priorizando tratamentos curativos. 

d) Cabe ao PSF o acompanhamento de saúde de cerca de 3 mil a 4,5 mil pessoas; atuar 

além do contexto da Unidade de Saúde (residências e na comunidade) e desenvolver 

atividades com grupos nas diferentes fases da vida e conforme demanda da população 

local (saúde da mulher, saúde da criança, gestantes, diabéticos, etc). 

e) Um PSF deve resolver, com qualidade, cerca de 70% dos problemas de saúde da 

população adscrita. 

 

26) A direção do SUS é exercida no âmbito municipal pela: 

 

a) Vigilância Sanitária. 

b) Vigilância Epidemiológica. 

c) Presidência da República. 

d) Conferência de Saúde. 

e) Secretaria de Saúde. 

 

27) De acordo com a Constituição Federal, Artigo 198 “As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com as diretrizes (...) ”. A única alternativa que contém uma das 

diretrizes citadas nesse artigo é: 

 

a) A saúde é um direito universal e dever do estado. 

b) Atendimento integral, priorizando atividades preventivas. 

c) Centralização administrativa. 

d) Atendimento domiciliar. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está citada no artigo 198. 

 

28) A avaliação em saúde tem como pressuposto a avaliação da eficiência, eficácia e 

efetividade das estruturas, processos e resultados relacionados ao risco, acesso e 

satisfação dos cidadãos frente aos serviços públicos de saúde. É parte fundamental no 

planejamento e na gestão do sistema de saúde. Qual o nome do atual programa de 

avaliação dos serviços de saúde? 
 

a) PNASS – Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde. 

b) PNASH - Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares. 

c) PNASP – Programa Nacional de Avaliação da Saúde Pública. 

d) PNASUS - Programa Nacional de Avaliação do SUS. 

e) DATASUS – Departamento de Administração, Terrritorialização e Avaliação do SUS. 
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29) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, são atribuições comuns à União, aos 

Estado/DF e aos Municípios: 
 

I. Administrar os recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde. 

II. Organização e coordenação do sistema de informação de saúde.  

III. Realizar pesquisas e estudos na área de saúde.  

IV. Fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento 

emergencial. 
 

Estão corretas as alternativas: 

 

a) Todas as citadas acima. 

b) Nenhuma das citadas acima. 

c) Somente I e II. 

d) Somente I e III. 

e) Somente I e IV. 
 

30) Paciente chega ao consultório odontológico apresentando o elemento 11 com as 

seguintes características: coroa com altura normal, mas com largura M-D aumentada. 

Aspecto de “dupla coroa”, embora seja uma só. Ao realizar a radiografia periapical 

observa-se raiz com altura e largura normal, e um único canal radicular. Trata-se de uma 

anomalia dentária, e o diagnóstico mais provável é:  

 

a) Concrescência. 

b) Fusão. 

c) Geminação. 

d) Taurodontia. 

e) Hipercementose. 
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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. 

 

 







