
PREFEITURA DE MAFRA 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.° 003/2012 

 
PROVA: CONHECIMENTOS GERAIS  
FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR 

 
DENTISTA 

  
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
 Este caderno de prova é composto de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, assim distribuídas: 

 10 (dez) questões de Português; 

 20 (vinte) questões de Conhecimentos Gerais; 
 
 Você recebeu: 

 Caderno de Prova. 

 Cartão-resposta. 
 
 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, reclame ao fiscal da 

sala para que o substitua. 
 Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 Confira os dados que estão no cartão-resposta. 
 Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 30 (trinta), correspondem rigorosamente à 

numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno de Prova. 
 Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, B, C, D e E 

que correspondem às alternativas da questão.  
 Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta. 
 Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da letra que 

corresponde à alternativa correta no cartão-resposta. 
 Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, ela será 

anulada. 
 Procure responder todas as questões. 
 Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, para evitar 

possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, preencha o cartão-
resposta. 

 Você terá três horas para fazer esta prova. Ao concluir, devolva ao fiscal o caderno de prova e o 
cartão-resposta. 
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Português 
 
01. Nenhum aluno conseguiu boa nota. As palavras em negrito, na ordem, são respectivamente: 
(A) substantivo, adjetivo, substantivo. 
(B) pronome indefinido, adjetivo, substantivo. 
(C) pronome relativo, adjetivo, adjetivo. 
(D) pronome pessoal, adjetivo, substantivo. 
(E) pronome indefinido, substantivo, adjetivo. 
 
02. O aumentativo dos substantivos mão, homem, amigo, povo e cabeça, são: 
(A) mãozão; homenzarrão; amigaço; povaréu; cabeçorra. 
(B) mãozorra; homenzarrão, amigalhão; povaréu; cabeção. 
(C) mãozorra; homenzarrão; amigaço; povaréu; cabeçorra. 
(D) manzorra; homenzarrão; amigão; povão; cabeção. 
(E) mãozão; homão; amigão; povão; cabeção. 
 
03. Aponte os vocábulos que podem preencher corretamente as lacunas: 
1. Costumávamos jantar uns__________________ de queijo. 
2. Perto dali ficavam uns três __________________. 
3. Durante todo o dia os ____________________ ficaram lotados. 
4. Prefiro aquele vestidinho de __________________ azuis. 
(A) pãezinhos;  guarda-noturnos;  bareszinhos; floreszinhas. 
(B) pãezinhos;  guardas-noturno;  barzinhos;  florzinhas. 
(C) pãezinhos;  guardas-noturnos; barezinhos; florezinhas. 
(D) pãozinhos;  guardas-noturnos; barezinhos; florezinhas. 
(E) pãozinhos;  guarda-noturnos;  barezinhos; florzinhas. 
 
04. O feminino das palavras alemão, profeta, cidadão, cônsul e cavaleiro, é: 
(A) alemoa;  a profeta;  cidadã;  consulesa; cavaleira. 
(B) alemã;  profetisa;  cidadã;  consulesa; amazona. 
(C) alemã; profetisa;  cidadã; a cônsul; amazona. 
(D) alemoa;  profetisa;  cidadã; consulesa; amazona. 
(E) alemã; a profeta; cidadona; consulesa; cavaleira. 
 
05. Indique a alternativa em que há erro no uso do pronome pessoal: 
(A) Este livro é para eu ler durante as férias. 
(B) O advogado trouxe os documentos para eu verificar. 
(C) O advogado trouxe os documentos para mim verificar. 
(D) Para mim, ler este livro pouco importa. 
(E) Os alunos entregaram os exercícios para eu corrigir. 
 
06. Indique a alternativa em que há erro no emprego do verbo haver: 
(A) Houve um acidente na BR 116. 
(B) Havia apenas um menino na sala de aula. 
(C) Havia vários meninos na sala de aula. 
(D) Houveram vários acidentes na BR 116. 
(E) Os alunos se houveram bem nas provas. 
 
07. Por favor, passe________ caneta que está ali perto de você; __________ aqui não 
serve para ________ desenhar. 
(A) aquela – esta – mim. 
(B) esta – esta – mim. 
(C) essa – esta – eu. 
(D) essa – essa – mim. 
(E) aquela – essa – eu. 
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08. Para nós, tanto _______ vocês __________ ficar aqui como __________ a fronteira. 
(A) faria – quisessem – transporem. 
(B) faz – quererem – transporem. 
(C) faz – quererem – transpossem. 
(D) faria – quisessem – transpusessem. 
(E) faria – quererem – transporem. 
 
09. A ____________ das ____________levou à ___________ dos trabalhos da _________ 
(A) contenção – despezas – paralisação – empresa. 
(B) contensão – despesas – paralização – empreza. 
(C) contenção – despesas – paralisação – empresa. 
(D) contenção – despesas – paralisação – empreza. 
(E) contensão – despezas – paralisação – empresa. 
 
10. Assinale a alternativa correspondente à grafia correta dos vocábulos: desli__e; vi__inho; atravé__; 
fregue__a. 
(A) z, z, s, s. 
(B) z, s, z, s. 
(C) s, z, s, s. 
(D) s, s, z, s. 
(E) z, z, s, z. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
11. Classe IV de Kennedy para desdentados refere-se a: 
(A) Desdentado Intercalar 
(B) Desdentado Anterior 
(C) Desdentado Posterior bilateral 
(D) Desdentado Posterior unilateral 
(E) Desdentado Total 
 
12. Que tipo de paciente apresenta dentição mista? 
(A) Dentição permanente com algum tipo de prótese 
(B) Dentição decídua com algum tipo de prótese 
(C) Dentição permanente e dentição decídua ao mesmo tempo 
(D) Prótese total em uma das arcadas e dentição completa na outra arcada 
(E) Dentes permanentes, prótese em acrílico e prótese em cerâmica 
       
13. Qual anestésico pertence ao grupo dos ésteres? 
(A) Articaína 
(B) Procaina 
(C) Lidocaina 
(D) Mepivacaina 
(E) Prilocaina 
 
14. Qual radiografia se pode observar as coroas dos dentes superiores e inferiores, na mesma película 
radiográfica? 
(A) Radiografia periapical 
(B) Radiografia periapical ortoradial 
(C) Radiografia periapical distoradial 
(D) Radiografia Oclusal 
(E) Radiografia interproximal 
   
15. O tubérculo de Carabeli é encontrado nos: 
(A) Incisivos centrais superiores 
(B) Caninos 
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(C) Pré-molares inferiores 
(D) Molares superiores 
(E) Molares inferiores 
 
16. O gosto doce é sentido: 
(A) Na ponta da língua 
(B) Nas bordas laterais da língua 
(C) No centro da língua 
(D) Na base da língua 
(E) Na parte posterior da língua 
 
17. O fórceps indicado para exodontia do pré-molar superior direito é: 
(A) 16 R 
(B) 16 L 
(C) 151 
(D) 150 
(E) 17 R  

 
     18. Tórus palatino é: 

(A) Tonicidade do músculo palatino 
(B) Aumento da mucosa no palato mole 
(C) Crescimento ósseo no palato 
(D) Aumento de papilas salivares no palato 
(E) Crescimento do síngulo na face palatina dos incisivos 
 

     19. Um porta matriz é utilizado em uma restauração: 
     (A) Classe I 

(B) Classe II 
(C) Classe III 
(D) Classe IV 
(E) Classe V 
 
20. Um paciente alérgico a penicilina você receitaria: 
(A) Amoxicilina 
(B) Ampicilina 
(C) Cezolin 
(D) Dalacin 
(E) Amoxicilina com clavulanato de potássio 
 
21. Qual exame de sangue você solicitaria para avaliar a função renal? 
(A) Hematócrito 
(B) Creatinina 
(C) THS 
(D) Coagulograma 
(E) Nefro II 
           
22. Em um exame de sangue o paciente com anemia possui: 
(A) Diminuição da Hemoglobina 
(B) Aumento do hematócrito 
(C) Diminuição da creatinina 
(D) Diminuição dos linfócitos 
(E) Aumento das plaquetas 
         
23. Os canais de Havers fazem parte do tecido: 
(A) Muscular 
(B) Nervoso 
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(C) Ósseo 
(D) Fibroso 
(E) Epitelial 
 
24. Qual radiografia é mais indicada na localização de dentes impactados no palato? 
(A) Mesial 
(B) Periapical 
(C) Interproximal  
(D) Oclusal 
(E) Distal 
 
25. Na classificação de Angle, paciente com incisivos superiores bastante vestibularizados pertecem a: 
(A) Classe I  
(B) Classe II divisão 1 
(C) Classe II divisão 2 
(D) Classe III 
(E) Classe III divisão 2 
 
26. Qual componente protético é indicado para uma prótese cimentada sobre implantes: 
(A) Munhão universal 
(B) Mini pilar cônico 
(C) Pilar cônico 
(D) Micro pilar cônico 
(E) Pilar cônico angulado 
 
27. Forâmem mentoniano se localiza normalmente: 
(A) Entre os incisivos inferiores 
(B) Entre o canino e incisivo lateral inferior 
(C) Entre os molares inferiores 
(D) Na distal do terceiro molar inferior 
(E) Entre os pré-molares inferiores 
 
28. Overjet é: 
(A) O mesmo que sobressaliência  
(B) O mesmo que sobremordida 
(C) O mesmo que mordida cruzada 
(D) O mesmo que transpasse vertical 
(E) O mesmo que overbite 
 
29. Fossa digástrica se localiza: 
(A) Abaixo da linha milo-hioidea 
(B) Abaixo da sínfise 
(C) Abaixo da espinha mentoniana 
(D) Abaixo da linha obliqua externa 
(E) Abaixo das espinhas mentais  
 
30. Hidrocolóide é um: 
(A) silicona de adição 
(B) mercaptana 
(C) Silicona de condensação 
(D) mercaptana de condensação 
(E) um alginato 
 




