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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ (SC) 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

27 DE OUTUBRO DE 2013 
 

CARGO: 

Dentista - PSB 
 

INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 40 questões, constituídas com quatro alternativas (A, B, C, D) e 
uma única resposta correta. 
Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao 
fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Concurso (PS Águas de Chapecó-SC), Nº de Inscrição, respostas 
por questão e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo: 

Nº Inscrição:  36  (exemplo de nº de inscrição) 

 

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 
01 à 40, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 
preenchimento abaixo: 

 
 

Formas Incorretas:  
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o preenchimento 
incorreto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de 
inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos 
ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 01 hora do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, 
juntamente com os fiscais de sala, conferirem os Cartões Resposta e assinarem a folha ata e o lacre 
dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do 
candidato do Processo Seletivo. 
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 28 de outubro de 
2013, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do 
email recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 29 e 30 de outubro de 2013. 
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Língua Portuguesa 

 
Leia o poema de Augusto dos Anjos e responda as 
questões de 01 a 10: 
 

Versos íntimos 
Vês! Ninguém assistiu ao formidável 

Enterro de tua última quimera. 
Somente a Ingratidão - esta pantera - 

Foi tua companheira inseparável! 
Acostuma-te à lama que te espera! 

O Homem, que, nesta terra miserável, 
Mora, entre feras, sente inevitável 
Necessidade de também ser fera. 

Toma um fósforo. Acende teu cigarro! 
O beijo, amigo, é a véspera do escarro, 

A mão que afaga é a mesma que apedreja. 
Se a alguém causa inda pena a tua chaga, 

Apedreja essa mão vil que te afaga, 
Escarra nessa boca que te beija! 

 
ANJOS, Augusto dos. Obra completa. Rio de Janeiro: 

Nova Aguilar, 1994. 
 
01) O tema de muitas poesias de Augusto dos Anjos e 
que também pode ser encontrado no texto lido é: 
 
a) As chagas humanas 
b) A ineficácia do romantismo 
c) A decomposição da matéria 
d) O ceticismo em relação ao infortúnio 
  
02) Estão corretas, de acordo com o texto, exceto: 
 
a) O eu lírico abnega-se a aceitar qualquer gesto de 

feracidade. 
b) O autor faz uma associação entre a vida selvagem e a 

vida humana. 
c) Há certo ar de pessimismo perpassando o poema. 
d) O enterro do último sonho é o causador da desgraça. 
 
03) Use V para verdadeiro e F para falso de acordo com 
o soneto lido: 
 
(     ) A palavra chaga em: “Se a alguém causa inda pena 

a tua chaga,” foi empregada no sentido conotativo. 
(  ) O eu lírico admoesta o interlocutor a não ser 
solidário com as pessoas que supostamente traem a 
confiança. 
(    ) A vingança é exposta pelo autor como instintiva, o 
que acarreta no ser humano as chagas na alma. 
 
a) F - V - V 
b) V - V - F 
c) V - F - V 
d) F - V - F 
 
 

04) Para sutilmente preparar o ser humano para seu 
possível fim, o autor utilizou-se de qual recurso: 
 
a) verbos no modo imperativo 
b) pontos de exclamação 
c) poema em forma de soneto 
d) título relacionado a intimidade do homem 
 
05) “Apedreja essa mão vil que te afaga,...” VIL tem 
como sinônimo: 
 
a) abjeto 
b) sagaz 
c) irrisório 
d) motejo 
 
06) “Se a alguém causa inda pena a tua chaga,...” O 
termo em destaque classifica-se como: 
 
a) conjunção 
b) preposição 
c) advérbio 
d) adjetivo 
 
07) “Se a alguém causa,...” A justificativa para a NÃO 
ocorrência da crase no fragmento está em: 
 
a) Não ocorre crase diante de substantivos usados em 

sentido geral e indeterminado. 
b) Não ocorre crase diante de pronomes indefinidos. 
c) Não ocorre crase após o uso de um pronome pessoal. 
d) Não ocorre crase diante de pronomes que rejeitam o 

artigo A. 
 
08) “Acostuma-te à lama que te espera!” No fragmento 
os destaques correspondem respectivamente à 
ocorrência de: 
 
a) Próclise e Ênclise 
b) Mesóclise e Próclise 
c) Ênclise e Mesóclise 
d) Ênclise e Próclise 
 
09) “A mão que afaga é a mesma que apedreja.” No 
excerto a palavra MÃO é omitida, mas claramente 
compreendida. A esse recurso de linguagem chamamos 
de: 
 
a) Elipse 
b) Metáfora  
c) Pleonasmo 
d) Hipérbole 
 
10) “Vês! Ninguém assistiu ao formidável” Qual das 
assertivas abaixo apresenta erro de regência verbal em 
relação ao emprego do verbo sublinhado: 
 
 



3 
 

a) O doutor assiste o paciente todos os dias. 
b) Assiste ao advogado o dever de defender seu cliente. 
c) Paloma assistia tudo com paciência. 
d) Obviamente não lhe assistia motivo para queixa. 
 

Matemática 

 
11) Sendo y = 24 + 32 -15, então o valor de y é igual a: 
 
a) 26 
b) 37 
c) 94 
d) 24 
 
 
 
 
12) Um retângulo possui seus lados valendo 2cm e 4cm, 
então o perímetro desse retângulo em cm é de: 
 
a) 8 
b) 12 
c) 10 
d) 18 
 
 
 
 

13) A soma das frações ( ) é igual a: 

 
a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 
 
 
 
 
14) Quantos metros existem em 0,75 km? 
 
a) 35 
b) 100 
c) 750 
d) 800 
 
 
 
 

15) Um cubo possui aresta de 2cm, então o volume 
desse cubo em cm3 é de: 
 
a) 4 
b) 8 
c) 16 
d) 26 
 
 
 
16) O valor de (sen 90º + cos 180º) é igual a: 
 
a) 0 
b) 3 
c) -1 
d) -2 
 
 
 
17) A média aritmética entre os números 2; 4 e 6 é: 
 
a) 5 
b) 4 
c) 8 
d) 6 
 
 
 
18) Multiplicar um número por 0,25 é o mesmo que 
dividir esse mesmo número por: 
 
a) 2 
b) 3 
c) 8 
d) 4 
 
 
 
19) O valor de x que é solução da equação 3x - 2 = 7 é: 
 
a) 3 
b) 1 
c) 4 
d) 5 
 
 
 
20) A expressão matemática        é igual a: 
 
a) 1,5 
b) 2,5 
c) 3 
d) 5,5 
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Conhecimentos Gerais 

 
21) Acerca do Município de Águas de Chapecó (SC) 
podemos afirmar que: 
 

I. Possui uma área de 139,2Km² e localiza-se na região 
Oeste do estado. 

II. É banhado ao norte e oeste pelo rio Chapecó e ao 
sul pelo rio Uruguai. 

III. Possui elevado potencial turístico. 
 
a) Somente I e III estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Todos estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
 
22) A criação do Município de Águas de Chapecó (SC), 
oficializada pela Lei nº 866, ocorreu em: 
 
a) 26 de janeiro de 1963. 
b) 14 de dezembro de 1962. 
c) 09 de janeiro de 1963. 
d) 21 de outubro de 1964. 
 
23) A Copa do Mundo FIFA de 2010 foi a décima nona 
edição da Copa do Mundo FIFA de Futebol, que ocorreu 
de 11 de junho até 11 de julho. O evento foi sediado 
no(a): 
 
a) México. 
b) Inglaterra. 
c) Chile. 
d) África do Sul. 
 
24) Cinco pessoas da mesma família foram encontradas 
mortas na noite de segunda-feira, dia 5 de agosto do 
corrente ano, dentro da casa onde moravam, na 
Brasilândia, zona norte de São Paulo. Entre os mortos, 
estavam um casal de policiais militares e seu filho, 
assim como a mãe e a tia da policial. Estamos falando 
do caso da(o): 
 
a) Família Pesseghini. 
b) Motoboy Sandro Dota. 
c) Goleiro Bruno. 
d) Advogada Mércia Nakashina. 
 
25) Nos dias 13 e 14 de julho uma operação na Rocinha, 
denominada de Paz Armada, mobilizou 300 policiais 
com o objetivo de prender suspeitos de passagem pela 
polícia. Nesse dia ocorreu o desaparecimento de uma 
pessoa, cuja notícia se espalhou pelo mundo todo. 
Atualmente o caso encontra-se ainda sem solução e 
não sabe-se o paradeiro do ajudante de pedreiro: 
 
a) Antonio. 
b) Artêmio. 
c) Amarildo. 

d) Álvaro. 
 

Conteúdos Específicos 

 
26) (Lei 8.080/90) O art. 15 da Lei 8.080/90 prescreve 
que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, 
dentre outras, as seguintes atribuções: 
 

I. definição das instâncias e mecanismos de controle, 
avaliação e de fiscalização das ações e serviços de 
saúde. 

II. administração dos recursos orçamentários e 
financeiros destinados, em cada semestre, à 
saúde. 

III. acompanhamento, avaliação e divulgação do nível 
de saúde da população e das condições 
ambientais. 

IV. organização e coordenação do sistema de 
informação de saúde. 

 
a) Somente I, II e IV estão corretos. 
b) Somente I, III e IV estão corretos. 
c) Nenhum está correto. 
d) Todos estão corretos. 
 
27) (Lei 8.080/90) A direção do Sistema Único de Saúde 
(SUS) compete participar na formulação e na 
implementação das políticas: 
 
a) de controle das agressões ao meio ambiente. 
b) de saneamento básico. 
c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho. 
d) todas alternativas estão corretas. 
 
28) (Lei 8.080/90) A saúde é um direito fundamental do 
ser humano, devendo o __________ prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
Assinale a alternativa que completa o trecho acima: 
 
a) Governo. 
b) Município. 
c) Estado. 
d) SUS. 
 
29) (Lei 8.142/90) O Sistema Único de Saúde - SUS 
contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das 
funções do Poder Legislativo, com as seguintes 
instâncias colegiadas: 
 

I. a Conferência de Saúde. 
II. o Conselho de Saúde. 

III. o SINTE - Sistema Nacional de Tratamento 
Epidemiológico. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente I e III estão corretos. 
c) Somente II e III estão corretos. 
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d) Nenhum está correto. 
 
30) (Lei 8.142/90) Os recursos do Fundo Nacional de 
Saúde - FNS serão alocados como: 
 

I. despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta. 

II. investimentos previstos em Lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo 
Congresso Nacional. 

III. investimentos previstos no Plano Quinquenal do 
Ministério da Saúde. 

IV. cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e 
Distrito Federal. 

 
a) Somente I, II e IV estão corretos. 
b) Somente I, III e IV estão corretos. 
c) Todos estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
 
31) O desgaste dos dentes produzido por ação química, 
sem a participação de bactérias, denomina-se: 
 
a) Cárie. 
b) Atrição. 
c) Erosão. 
d) Abrasão. 
 
32) Observe as características de uma lesão: 
 
1- Com predileção pela mandíbula; 
2- Mais comum em mulheres em torno de 40 anos; 
3- Pode deslocar dentes e expandir cortical; 
4- Radiograficamente, pode aparecer 
radiotransparente; 
5- Transparente com focos opacos ou difusamente 
opaca; 
6- Bem delimitada e com halo de esclerose; 
7- Histologicamente, há um estroma fibroblástico 
benigno, com poucas células de inflamação; 
8- Graças a sua natureza bem delimitada, tem-se um 
tratamento conservador, sem espera de recidiva.  
 
De que lesão se trata? 
 
a) Fibroma cementificante. 
b) Displasia fibrosa. 
c) Osteomielite crônica. 
d) Mixoma odontogênico. 
 
33) Qual o fórceps utilizado corretamente para se 
proceder a exodontia do primeiro pré-molar superior 
esquerdo: 
 
a) 18L 
b) 18R 

c) 150 
d) 151 
 
34) A mancha rósea que ocorre na coroa dentária e 
confere ao dente essa coloração é característica de:  
 
a) Reabsorção interna. 
b) Reabsorção externa. 
c) Degeneração hialina. 
d) Degeneração gordurosa. 
 
35) Paciente apresenta-se ao posto de saúde com 
quadro clínico de dor espontânea, pulsátil e localizada, 
extrusão dental, dor à percussão, mobilidade dental, 
sensibilidade à palpação no nível do ápice, ausência de 
edema e de vitalidade. Pode-se supor que é portador 
de:  
 
a) Abscesso dentoalveolar agudo evoluído. 
b) Pulpite crônica. 
c) Pericoronarite. 
d) Abscesso dentoalveolar agudo inicial. 
 
36) Em crianças, quando temos que anestesiar o nervo 
alveolar inferior devemos lembrar que o forame 
mandibular está localizado em um nível: 
 
a) Mais baixo que o plano oclusal dos molares decíduos. 
b) Mais alto que o plano oclusal dos molares decíduos. 
c) No mesmo nível. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
37) A lesão que apresenta cor roxo-azulada, dilatação 
do espaço folicular, podendo ocorrer tanto no rebordo 
maxilar como no mandibular e raramente necessitando 
de tratamento é denominada: 
 
a) Seqüestro de erupção. 
b) Pérolas de Epstein. 
c) Hematoma de erupção. 
d) Nódulo de Bohn. 
 
38) Na doença periodontal alguns parâmetros são 
importantes para avaliarmos a quantidade de tecido 
perdido, entre eles: 
 
a) Profundidade de bolsa e nível de inserção. 
b) Mobilidade dentária. 
c) Envolvimento de furca. 
d) Todos acima. 
 
39) Identifique o tipo de radiografia que pode ser de 
grande valia para o uso em pacientes excepcionais: 
 
a) Periapical. 
b) Panorâmica. 
c) Bite-wing. 
d) Oclusal. 
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40) São materiais biológicos envolvidos na transmissão 
do HIV (Aids): 
 
a) Líquido amniótico, secreção vaginal, sêmen e tecidos. 
b) Saliva, líquido pleural e sangue. 
c) Sangue, secreção vaginal, sêmen e tecidos. 
d) Líquido peritoneal, secreção vaginal, tecidos e líquido 

pleural. 
 




