
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC 

CIRURGIÃO DENTISTA 

ENSINO SUPERIOR 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 40 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá duração de três horas. 

 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

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 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01- Pronomes são palavras que substituem os 
substantivos ou os determinam, indicando a pessoa 
do discurso. Na frase “O lugar onde paramos na 
estrada”, temos um pronome: 
A)  Possessivo        
B)  Demonstrativo 
C)  Relativo  
D)  Indefinido 
 
02- O substantivo coletivo CHOLDRA exprime um 
conjunto de:  
A)  Asneiras  
B)  Coisas semelhantes 
C)  Malfeitores         
D)  Criados                 
 
03- Na frase “João queria ter apenas a metade da 
fortuna de Pedro”, o verbo está no tempo:  
A)  Presente  
B)  Pretérito imperfeito  
C)  Pretérito perfeito               
D)  Pretérito mais-que-perfeito 
 
04- Na frase “Deus nos proteja”, o verbo está no 
modo: 
A)  Indicativo 
B)  Subjuntivo 
C)  Imperativo 
D)  Gerúndio         
 
05- A crase resulta da contração da preposição a 
com o artigo feminino a ou as. Nas frases a seguir 
apresentadas identifique qual não leva a crase: 
A)  Escreveu um bilhetinho a lápis. 
B)  Procede-se a apuração dos votos.                
C)  Ninguém é tão sensível a dor. 
D)  O trem chegou a estação no horário previsto. 
 
06- Identifique o plural dos substantivos compostos 
que está escrito de forma incorreta: 
A) Tenentes–coronéis  
B) Curta–metragens  
C)  Guardas–civis 
D) Alto–falantes  
 

7-  Oswald de Andrade foi um dos mais vivos 
ensaístas e panfletários de nossa literatura. Pode-se 
dizer que a sua importância histórica de renovador e 
agitador foi decisiva para a formação de nossa  

literatura contemporânea. É de sua autoria o livro: 
A) Memórias de Braz Cubas 
B) Memórias Sentimentais de João Miramar 
C) Contos de Aprendiz 
D) As meninas 
 
8- Assinale a opção que indica o autor da obra “O 
Vampiro de Curitiba”: 
A) Raquel de Queiroz 
B) Dinah Silveira de Queiroz 
C) Dalton Trevisan 
D) Antônio Callado 
  
9- Assinale a palavra que está escrita de forma 
correta: 
A) Freiada 
B) Gratuíto 
C) Hilariedade 
D) Intitular 
 
10- O emprego da letra K na ortografia da língua 
portuguesa não é correto: 
A) Em abreviaturas 
B) Símbolos de termos científicos de uso 
internacional 
C) Em nomes próprios de origem aportuguesados 
D) Na transcrição de palavras estrangeiras não 
aportuguesadas 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11- A Câmara Municipal de Rio do Sul tem: 
A) 15 vereadores 
B) 11 vereadores 
C) 10 vereadores 
D) 9 vereadores 
 
12- A área territorial de Rio do Sul é de: 
A) 2.627 km² 
B) 262,7 km² 
C) 267,7 km² 
D) 2.267 km² 
 
13- Segundo os registros históricos a colonização da 
área, mais tarde transformada no Município de Rio 
do Sul, aconteceu com a chegada do Senhor: 
A) Emílio Odebrecht  
B) Hermann Blumenau 
C) Francisco Grankenberger 
D) Johan Schroeder 
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14- Antes da colonização a região onde hoje está 
localizado o município de Rio do Sul, era habitada 
por indígenas da tribo: 
A) Guarani 
B) Tapajós 
C) Xokleng 
D) Tupinambá 
 
15- O primeiro Presidente da República do Brasil foi: 
A) Floriano Peixoto 
B) Deodoro da Fonseca 
C) Prudente de Moraes 
D) Affonso Pena 
 
16- A sigla COFINS significa: 
A) Contribuição para o Financiamento da Saúde e 
Seguridade Social 
B) Contribuição Financeira para a Seguridade Social 
C) Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social 
D) Contribuição Financeira para a Saúde e Assistência 
Social 
 
17- De acordo com a Lei Orgânica do município de 
Rio do Sul, não compete à Câmara Municipal de 
Vereadores, entre outros: 
A) Emendar a Lei Orgânica 
B) Autorizar referendo e convocar plebiscito 
C) Fixar os subsídios do prefeito, vice-prefeito e 
secretários 
D) Elaborar o Plano de Cargos e Salários dos 
funcionários da Prefeitura 
 
18- Assinale a alternativa que apresenta um dos 
princípios a que está sujeita a Administração 
Pública: 
A) Justiça 
B) Eficiência 
C) Honestidade 
D) Qualidade 
 
19- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Rio do Sul são livres de nomeação e exoneração e se 
destinam apenas as atribuições, os cargos de: 
A) Secretarias e Diretorias 
B) Direção e Assessoramento 
C) Direção e Chefias 
D) Direção, Chefias e Assessoramento 
 
20- O atual Vice-Governador de Santa Catarina, 
Eduardo Moreira foi Prefeito do Município de: 

A) Florianópolis 
B) Criciúma 
C) Joinville 
D) Itajaí  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21- Sobre o tubérculo de Carabelli, podemos afirmar 

que: 

A) É uma protuberância  na superfície palatina, 

próximo ao ângulo mesiolingual do primeiro molar 

superior 

B) São protuberãncias na mandíbula 

C) São protuberancias no palato 

D) É uma cúspide adiciona no molar decíduo 

 

22- Quanto à glabela, é incorreto afirmar que: 

A) É um ponto antropométrico 

B) É uma saliência entre os dois arcos supraciliares 

C) É uma estrutura do osso frontal 

D) Localiza-se na terminação da crista zigomática 

 

 

23- Na manobra de Champret, assinale a alternativa 

correta: 

A) É uma técnica utilizada somente em extrações 

múltiplas 

B) É executada após a sutura 

C) Consiste na redução da expansão óssea vestíbulo-

lingual 

D) É necessário o instrumental adequado 

 

24- Sobre o amálgama e a restauração de 

amálgama, podemos afirmas que: 

A) Independe a cavidade, atualmente podem-se 

restaurar espaços indiferentes com o amálgama 

B) A consistência do amalgama não revela sua 

composição ou quantidades de mercúrio 

C) O mercúrio é um metal tóxico, mas usado na 

odontologia é inofensivo 

D) È um material eficiente quando bem indicado 

 

25- Quanto ao alginato: 

A) É um hidrocolóide reversível 

B) É um polissulfeto 
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C) É um hidrocolóide irreversível 

D) É um silicato 

 

26- Em nossa constituição a saúde:  

A) Não está discorrida, pois se estabelece pela lei 

8.080 

B) É um direito de todos e dever do Estado 

C) É um direito de todos e dever do Município 

D) Tem seus princípios e diretrizes apenas de maneira 

subliminar 

 

27- O SUS apresenta características que são comuns 

em todo país. Gerencialmente isso pode ser 

observado por: 

A) Hierarquização 

B) Universalidade 

C) Equidade 

D) Estatização 

 

28- O CEO é uma política brasileira que faz parte do 

Programa Brasil Sorridente. Quanto ao CEO, é 

correto afirmar: 

A) É chamado de central de especialidades odonto 

pediátricas 

B) Não oferece próteses totais à população 

C) Não está vinculado ao SUS 

D) Faz o atendimento clínico especializado que não 

pode ser executado nas unidades básicas 

 

29- Assinale a alternativa que não corresponde às 

ações e programas do ministério da saúde: 

A) PNAN 

B) Academia da saúde 

C) Farmácia popular 

D) Lar doce Lar 

 

30- O ministério da saúde foi instituído em: 

A) 1973 

B) 1953 

C) 1988 

D) 1989 

 
31- Na epidemiologia é incorreto afirmar: 

A) Prevalência mede quantas pessoas estão doentes 

B) Incidência mede quantas pessoas tornaram-se 

doentes 

C) Prevalência = incidência x duração da doença 

D) Os conceitos não envolvem espaço e tempo  

 

32- Faz parte da política nacional de saúde bucal, 

exceto: 

A) Unidade odontológica móvel  

B) Estágios dos estudantes de odontologia 

C) Incentivo a pesquisa em saúde bucal coletiva 

D) Doação de equipamentos odontológicos 

 

33- Assinale a alternativa incorreta quanto a 

responsabilidades comuns das esferas 

governamentais na saúde pública do Brasil:  

A) contribuir para a reorientação do modelo de 

atenção e de gestão com base nos fundamentos e 

diretrizes assinalados 

B) apoiar e estimular a adoção da estratégia Saúde da 

Família pelos serviços municipais de saúde como 

estratégia prioritária de expansão, consolidação e 

qualificação da atenção básica à saúde. 

C) garantir a infra estrutura necessária ao 

funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, de 

acordo com suas responsabilidades. 

D) contribuir com o financiamento somente 

municipal da Atenção Básica 

 

34- Quanto às atribuições do Cirurgião dentista na 

Estratégia da Saúde da Família, atribua V para 

verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa 

correta: 

I. Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o 

perfil epidemiológico para o planejamento e a 

programação em saúde bucal;  

II. Realizar a atenção à saúde em saúde bucal 

(promoção e proteção da saúde, prevenção de 

agravos, diagnóstico, tratamento, 

acompanhamento, reabilitação e manutenção da 

saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a 

indivíduos e a grupos específicos, de acordo com 

planejamento da equipe, com resolubilidade; 

III. Realizar os procedimentos clínicos da Atenção 

Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das 
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urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e 

procedimentos relacionados com a fase clínica da 

instalação de próteses dentárias elementares; 

IV. Realizar atividades programadas e de atenção à 

demanda espontânea; 

V. Coordenar e participar de ações coletivas 

voltadas à promoção da saúde e à prevenção de 

doenças bucais;  

VI. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades 

referentes à saúde bucal com os demais membros 

da equipe, buscando aproximar e integrar ações de 

saúde de forma multidisciplinar; 

VII. Realizar supervisão técnica do Técnico em Saúde 

Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB); e. 

VIII. Participar do gerenciamento dos insumos 

necessários para o adequado funcionamento da 

UBS. 

A) Todas falsas 

B) III e V falsas  

C) VIII falsa 

D) Todas verdadeiras 

 

35- São fármacos vasoconstrictores usados nos 

anestésicos injetáveis: 

A) Adrenalina e noradrenalina 

B) Epinefrina e desinefrina 

C) Efedrina e adrenalina 

D) Nenhuma das alternativas 

 

36- A miíase caracteriza-se por:  

A) Doença parasitária predominante em população 

rural 

B) Síndrome relativa à ausência de alguns elementos 

dentários 

C) Periodontite aguda focalizada 

D) Doença sistêmica que causa alterações fisiológicas 

na formação do esmalte dos dentes permanentes  

 

37- Quanto aos tórus, assinale a alternativa 

incorreta: 

A) Podem aparecer na mandíbula 

B) Podem aparecer na maxila 

C) São sempre únicos e mediais em seu plano 

D) O tratamento é cirúrgico impreterivelmente 

 

38- A sialolitíase consiste em: 

A) Infecção generalizada das glândulas salivares 

B) Formação de cálculo nas glândulas salivares 

C) Formação de cálculo na parótida exclusivamente 

D) Pseudo cálculo com espessamento da mucosa 

jugal 

 

39- Atribua V para verdadeiro ou f para falso. No 

que diz respeito á perícias odontológica, constitui 

infração ética: 

I. Deixar de atuar com absoluta isenção quando 

designado para servir como perito ou auditor, assim 

como ultrapassar os limites de suas atribuições e de 

sua competência. 

II. Acumular as funções de perito/auditor e 

procedimentos terapêuticos odontológicos na 

mesma entidade prestadora de serviços 

odontológicos  

III. Prestar serviços de auditoria a empresas não 

inscritas no CRO da jurisdição em que estiver 

exercendo suas atividades.  

Assim, assinale a alternativa de seqüência correta: 

A) V, V, V 

B) V, F, V 

C) F, F, F 

D) F, F, V 

 

40- O espaço primata ocorre: 

A) Entre caninos e pré-molares decíduos 

B) Entre os incisivos inferiores permanentes 

C) Entre incisivos laterais e caninos superiores 

decíduos 

D) Entre incisivos laterais e caninos inferiores 

decíduos 

 

 


