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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão.  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Responda a todas as questões. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Para responder às questões de 1 a 6, leia o texto 1. 

 

Texto 1 

 

Carteira de Vacinação na Promoção da Saúde Bucal Infantil¹ 

 

 Um projeto desenvolvido na Prefeitura de Ponta Grossa, no Paraná, encontrou um jeito 

inusitado — e muito efetivo — de garantir o acompanhamento odontológico desde os primeiros 

anos de vida. Veja só: logo após serem vacinados em um posto de saúde da cidade, os pequenos são 

encaminhados para um dentista do local. E a consulta, assim como o agendamento do retorno, fica 

registrada na carteira nacional de vacinação. As anotações servem como lembrete para os pais sobre 

a importância da saúde bucal de seus pequenos e, de quebra, facilitam o controle das visitas futuras 

ao odontologista, que passam a ser feitas com regularidade. Iniciada em 2007, a ação acarretou 

resultados incontestáveis. Quando as crianças monitoradas chegaram à idade escolar, 70% estavam 

livres de cárie e as outras 30% apresentavam apenas um estágio inicial da doença. 

Fonte: ¹www.premiosaúde.com.br  - acesso em 06/01/2015- Autor: Geraldo Stocco 

  

01. O texto trata de: 

A) Uma carteira de vacinação. 

B) A obrigatoriedade das visitas futuras dos bebês ao odontologista. 

C) O controle das consultas odontológicas dos bebês por meio da carteira nacional de vacinação.  

D) Anotações e registros na carteira especial de vacinação sobre consultas odontológicas. 

 

02. “As anotações servem como lembrete [...] e, de quebra, facilitam o controle...” de quebra, na 

frase, significa: 

A) Ao mesmo tempo. 

B) O controle das visitas futuras. 

C) Não tem um sentido; foi usada como uma expressão, por exemplo, “quebrar um galho”. 

D) Significa as anotações. 

 

03. “[...] encontrou um jeito inusitado e muito efetivo”. As palavras em destaque, na frase 

significam, respectivamente: 
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A) Estranho – essencial. 

B) Extraordinário – eficaz. 

C) Eficaz – estranho.  

D) Estranho – eficaz. 

 

04. Assinale a frase em que a concordância (nominal e/ou verbal) está de acordo com a norma culta 

da língua: 

A) Fazem anos que se tenta resolver o problema de saúde bucal no Brasil. 

B) Proibido a entrada de estranhos no local. 

C) Não sei aonde deixei meu celular. 

D) Há profissionais que sabem aonde querem chegar. 

 

05. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal: 

A) Recusei o trabalho que apresentaram-me. 

B) Me recusei ao trabalho proposto. 

C) Recusei o trabalho que me apresentaram. 

D) Ao trabalho proposto, me recusei. 

 

06. Assinale alternativa correta quanto ao uso da crase: 

A) As anotações servem como lembrete às mães sobre a importância da saúde bucal de seus 

pequenos. 

B) O projeto se estende à crianças desde o nascimento até a idade adulta. 

C) As crianças começam à ter saúde bucal muito cedo. 

D) À ação da Prefeitura de Ponta Grossa é preventiva. 

 

Para responder às questões de 7 a 10, leia o texto 2. 

 

Texto 2 

 

 Na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo em Bauru, no interior paulista, 

uma equipe de especialistas atacou o principal problema de saúde bucal no Brasil com o xilitol, 

substância antimicrobiana e remineralizadora. Encontrado em frutas e também produzido 

industrialmente a partir de sabugo de milho, ele já é utilizado como substituto do açúcar em 

chicletes desenvolvidos para inibir a cárie. O problema é que, para conseguir a proteção, você 
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precisaria mascar cinco unidades ao dia, durante 15 minutos cada. Convenhamos: haja disciplina! A 

saída criativa desses pesquisadores finalistas do Prêmio SAÚDE foi, então, inserir o xilitol em um 

verniz a ser aplicado nos dentes. Dessa forma, ele fica por tempo suficiente na boca para protegê-la 

de bactérias. Nos testes realizados, o verniz com concentração de 20% de xilitol ainda foi capaz de 

promover a remineralização de camadas profundas do esmalte dentário. Um enorme ganho 

conquistado com uma tática simples e inovadora. 

Fonte: ¹www.premiosaúde.com.br  - acesso em 06/01/2015 

Autores: Marília Afonso Rabelo Buzalaf, Cristiane de Almeida Baldini Cardoso, Aline Rogéria Freire de Castilho, Ana 

Carolina Magalhães, Agnes de Fátima Faustino Pereira, Thiago Cruvinel da Silva, Magali de Lourdes Caldana, José 

Roberto de Magalhães Bastos. 

 

07. Considerando o texto e o assunto abordado, o título mais adequado é: 

A) Um verniz na prevenção da cárie. 

B) Xilitol: substituto do açúcar em chicletes desenvolvidos para inibir a cárie. 

C) A remineralização de camadas profundas do esmalte dentário. 

D) O problema de saúde bucal no Brasil. 

 

08. “Um enorme ganho conquistado com uma tática simples e inovadora”. As palavras em 

destaque, na frase, podem ser substituídas, respectivamente, sem alteração de sentido na frase: 

A) Técnica e nova. 

B) Estratégia e diferente. 

C) Estratégia e nova. 

D) Técnica e interessante. 

 

09. “Convenhamos: haja disciplina!”, a frase se refere ao fato de: 

A) A saída criativa dos pesquisadores, que com disciplina e estudo encontraram uma alternativa. 

B) Mascar cinco unidades de chicletes, ao dia, durante 15 minutos cada. 

C) Uma tática simples e inovadora. 

D) Conseguir proteção contra as cáries. 

 

 

10. “[...] uma equipe de especialistas atacou o principal problema de saúde bucal no Brasil”. Na 

oração: 

A) Há um erro de concordância, porque o verbo atacou deveria estar no plural, atacaram, 

concordando com especialistas. 

B) Não há erro, porque atacou se refere ao principal problema, que está após o verbo. 
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C) Não há erro, porque concorda com o sujeito simples da frase: uma equipe de especialistas. 

D) Nenhuma das alternativas. 

 

Raciocínio Lógico 

 

11. A resposta para um processo de sistematização de produtos de informática advém de uma 

combinação de sistemas de equação de tripla aplicação de variáveis incógnitas, então as equações 

são as seguintes retas: r(1): X + Y + Z = 11;  r(2): 2X – Y – Z = - 5;  r(3): 3X – 2Y + Z = 6. Então o 

produto entre as variáveis X e Y (X*Y) é igual a? 

A) 12. 

B) 10. 

C) 6. 

D) 24.  

 

12. José fez um acordo com seu filho João, pois possui o valor de (30X - 20). Se o José dobrar o 

valor por três oportunidades e a cada oportunidade der R$ 10,00 para João, esse ficará com saldo 

Zero. Não esquecer que só dobrará o resultado após deduzir do que o pai possuía, os R$ 10,00 a 

cada passo do processo de doação. Que valor representa 30X – 20?  

A) X= 25,50. 

B) X= 30,50. 

C) X= 6,50. 

D) X= 17,50. 

 

13. Uma sequência lógica representa um encadeamento de símbolos, sons, sinais que se repetem ou 

que seguem um mesmo raciocínio que pode ser no sentido crescente, decrescente ou representa uma 

unidade representativa. Nesse caso, qual das sequências representa essa definição apresentada na 

questão? 

A) Búfalo – coelho – leão – vaca.  

B) Abdução – cdlvision – efervescente – ghustavo.  

C) Canarinho – papagaio – urubu – calopsita.  

D) Feijão – arroz – estrogonofe – macarrão.  

 

14. Eventos do dia-a-dia podem ser traduzidos por fórmulas ou expressões matemáticas as quais 

chamamos de “modelagem matemática”. Sabe-se que a Probabilidade de ocorrência de uma pessoa 
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encontrar uma moeda na rua é de P(x)= 0,30, perguntamos. Para que duas meninas possam estar 

inseridas nesse mesmo evento (locais diferentes) e ao mesmo tempo, qual a probabilidade de termos 

a ocorrência de resultados iguais para as duas jovens? 

A) 58%. 

B) 42%. 

C) 50%. 

D) 100%.  

 

15. Temos as idades de um pai e de um filho. O pai está casado a 28 anos e não foi pai antes de 

estar casado com a mãe do rapaz. A idade do pai é igual ao dobro da idade do filho adicionado de 2 

anos. Já, se triplicarmos a idade do filho temos a idade do pai adicionada de 23 anos. Qual é a soma 

das idades de pai e filho? 

A) 100 anos. 

B) 70 anos. 

C) 77 anos. 

D) 88 anos. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. De acordo com o Art. 7° da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste, que trata dos 

símbolos do município, é correto afirmar que: 

I. São símbolos do município de São Miguel do Oeste apenas sua bandeira e seu brasão sendo que a 

lei poderá estabelecer outros símbolos. 

II. É símbolo do município apenas sua bandeira e a lei poderá estabelecer outros símbolos e dispor 

sobre sua utilização no território do município.  

III. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino, seu brasão e seu 

selo de armas, ficando vedada a criação ou utilização de outros símbolos que não descritos na Lei 

Orgânica do Município.  

IV. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino e seu brasão. 

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas:  

A) Apenas a assertiva I está correta. 

B) Apenas a assertiva II está correta. 

C) As assertivas I, II e III estão incorretas. 

D) As assertivas II, III e IV estão incorretas.  
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17. O Art. 161 da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste estabelece que para assegurar 

a defesa e preservação do meio ambiente, incumbe ao Poder Público Municipal, em conjunto com 

outros poderes ou isoladamente, e onde se omitirem os órgãos estaduais e federais competentes: 

I. Implantar sistema de áreas de preservação representativo de todos os ecossistemas, originais do 

espaço territorial do município, vedada qualquer utilização ou atividade que comprometa seus 

atributos essenciais. 

II. Estimular e promover reflorestamento ecológico, com qualquer tipo de espécie vegetal, ainda 

que exótica, em áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos 

hídricos, bem como a conservação de índices mínimos de cobertura vegetal. 

III. Fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de técnicas, 

métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente, incluindo materiais geneticamente alterados pela ação humana e fontes de 

radioatividades, som, calor e outras. 

IV. Informar sistematicamente a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio 

ambiente, as situações de risco de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à 

saúde presentes apenas no ar e na água. 

V. O Poder Público Municipal deverá ter viveiro próprio para a produção de mudas suficientes para 

atender a demanda, sendo vedada a firmação de convênios com a finalidade de produção de mudas. 

VI. Proteger e preservar a fauna e flora, em especial as espécies ameaçadas de extinção, as 

vulneráveis ou raras, assegurando sua preservação e reprodução, vedadas as práticas que submetem 

os animais à crueldade. 

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas: 

A) Estão corretas as afirmativas II e VI. 

B) Estão corretas as afirmativas I e VI. 

C) Estão corretas as afirmativas I, II, IV e VI. 

D) Estão corretas as afirmativas II, IV e V. 

 

18. O fator determinante da colonização e povoamento do Extremo Oeste Catarinense foi o 

econômico. Destacou-se principalmente a empresa colonizadora Barth, Benetti e Cia Ltda, fundada 

em janeiro de 1940. A respeito desta colonizadora é incorreto afirmar que: 

A) Esta empresa foi fundada na cidade de Caxias do Sul/RS. 

B) Um dos objetivos da empresa era a exploração de madeiras existentes nas glebas , adquiridas das 

Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União, para serragem, transporte e exportação, 

principalmente de araucárias. 
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C) Um dos objetivos da empresa era o desenvolvimento das atividades relacionadas com a 

colonização das terras, fator social motivado, principalmente pelo esgotamento das terras gaúchas, 

que se tornaram impróprias para plantio de cereais e que levaram inúmeras famílias de colonos a 

migrar para terras catarinenses, em busca de solo fértil para suas lavouras e sobrevivência de suas 

famílias. 

D) A empresa Barth, Benetti e Cia Ltda foi fundada pelos sócios Alberto Dalcanalle, Willy Barth e 

Gastão Luiz Benetti e sua sede ficava em Curitiba/PR.  

 

19. Em janeiro de 2015, atiradores atacaram a sede de um jornal satírico francês, em Paris. Sobre 

este assunto analise as afirmativas abaixo: 

I. Gritando “Allahu akbar” (Deus é maior), enquanto disparavam metralhadoras AK-47, pelo  

menos dois homens, de acordo com fontes de segurança, atacaram a sede do jornal Charlie Hebdo, 

deixando 12 mortos, dos quais 8 jornalistas, entre estes o diretor chargista Bernard Verlhac.. 

II. O jornal já sofreu ataques anteriormente por publicar caricaturas de líderes muçulmanos e do 

profeta Maomé. Em 2012 a redação do jornal, que fica próxima ao Museu do Louvre, foi alvo de 

um incêndio criminoso após publicar uma série de caricaturas de Maomé. 

III. Segundo informações de um jornalista do Charlie Hebdo, os atiradores chegaram ao local na 

hora da reunião da redação. Segundo este jornalista, os atiradores sabiam que as reuniões da equipe 

editorial aconteciam nas terças-feiras , às 10h da manhã de Paris.  

IV. Um responsável pela Al-Qaeda do Iemen, enviou na sexta-feira seguinte ao atentado um 

comunicado à Associated Press, onde informa que o grupo não teve responsabilidade alguma sobre 

o atentado ao jornal Charlie Hebdo.  

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas a afirmativas estão incorretas. 

B) Apenas uma afirmativa está correta. 

C) Apenas duas afirmativas estão incorretas. 

D) Apenas uma afirmativa está incorreta.  

 

20. Um brasileiro foi condenado a pena de morte, após 11 anos de prisão, pelo crime de tráfico de 

drogas. Sobre tal fato analise as afirmativas abaixo: 

I. Marco Archer Cardoso Moreira, foi condenado a morte por tráfico de drogas na Indonésia. Ele foi 

o primeiro brasileiro executado por crime no exterior.  

II. O brasileiro foi preso em agosto de 2003, quando tentou entrar na Malasia, transportando pouco 

mais de 13 quilos de heroína, escondidos em uma asa delta desmontada.  
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III. O brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira foi preso em 2003, no aeroporto de Jacarta, com 

pouco mais de 13 quilos cocaína, escondidos em uma asa delta desmontada.  

IV. Archer fugiu do aeroporto e foi encontrado duas semanas após na Ilha de Sumbawa. Ele 

confessou o crime e disse ter recebido dez mil dólares para transportar a droga.  

V. A presidente Dilma Roussef, fez um pedido de clemência ao presidente Joko Widodo em favor 

do brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, que foi negado, sob a alegação de que o processo 

respeitou as leis do país e que não havia razão para cancelar a aplicação da pena de morte. 

Juntamente com o brasileiro mais três pessoas foram fuziladas. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Estão corretas as afirmativas I, II e IV. 

B) Estão corretas as afirmativas I, III e V. 

C) Estão incorretas as afirmativas II e V.  

D) Estão incorretas as afirmativas III e V.  

 

Conhecimentos específicos 

 

21. As vantagens da Overdenture sobre implantes na mandíbula são: 

I. Perda óssea anterior mínima; evita perda óssea. 

II. Melhor estética. 

III. Melhor estabilidade. 

IV. Melhor oclusão (oclusão em relação cêntrica passível de reprodução). 

V. Diminui abrasões do tecido mole. 

VI. Elimina totalmente os movimentos da prótese tipo Overdenture, durante a mastigação. 

VII. Melhor eficiência oclusal. 

VIII. Melhor retenção. 

IX. Melhor sustentação. 

X. Melhor fonética. 

XI. Tamanho reduzido da prótese (elimina flanges). 

XII. Melhor eficiência e força de mastigação. 

XIII. Próteses maxilofaciais melhoradas. 

Considerando os indicativos acima assinale a alternativa correta: 

A) Todas as afirmações acima estão corretas. 

B) As afirmações I, II, IV, VIII, X , estão erradas. 

C) I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII e XIII estão corretas. 
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D) I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII estão corretas. 

 

22. As Overdentures são classificadas em duas categorias gerais. 

I. PR-4 é uma Prótese removível, totalmente suportada, retida e estabilizada por implantes. A 

restauração é rígida quando inserida. 

II. PR-5 é uma restauração sobre implantes, com, pelo menos, com algum suporte de tecido mole. 

III. PR-5 é uma Prótese totalmente suportada, retida e estabilizada por implantes. A restauração é 

rígida quando inserida. 

IV. PR-4 é uma restauração sobre implantes com, pelo menos, algum suporte de tecido mole. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Somente o conceito I e II estão corretos.  

B) Somente o conceito III e IV estão corretos. 

C) Apenas o conceito II está correto. 

D) Nenhum dos conceitos está correto. 

 

23. Assinale a alternativa correta em relação aos encaixes nas Overdenture sobre Implantes na 

Mandíbula. 

A) Um encaixe O´ring é comprimido verticalmente entre duas superfícies de contato, consistindo de 

um pilar (macho) e uma cápsula. 

B) Os encaixes O´Ring ou tipo bola possui um formato de rosca com um orifício central, gaxetas de 

polímero sintético capazes de se curvar com resistência e, depois, retornar ao seu formato original 

aproximado. Parcialmente esse aspecto resulta de uma rede tridimensional de cadeias elastoméricas 

flexíveis. 

C) Todas as suas aplicações são classificadas em termos de movimento relativo. Em situações onde 

poucas partes ou nenhuma precisão ser móveis ou com pouco movimento necessário, o encaixe é 

classificado com dinâmico. 

D) Nas situações que envolvem movimentos alternados, de rotação ou de translação em relação ao 

O´Ring, classifica-se como dinâmica. O movimento dinâmico do encaixe O´Ring gera um dos 

encaixes mais resilientes ou móveis. 

 

24. No preparo do conduto radicular para receber núcleos com finalidade protética existem quatro 

fatores que devem ser analisados para propiciar retenção adequada ao núcleo radicular: 

comprimento, inclinação das paredes, diâmetro e característica superficial. Assinale a alternativa 

correta. 
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A) O comprimento adequado do núcleo no interior da raiz proporciona uma distribuição mais 

uniforme de forças oclusais de forma uniforme ao longo de toda a superfície radicular, 

comprimento do núcleo deve ser analisado e determinado por uma radiografia após o preparo da 

porção coronária e levando-se em consideração a quantidade mínima de 4mm, de material 

obturador a região apical do conduto radicular. 

B) Quanto a inclinação das paredes do conduto, as paredes paralelas desenvolvem grande 

concentração de esforços em suas paredes circundantes, podendo gerar um efeito de cunha e, 

consequentemente, desenvolver fraturas em sua volta. 

C) O diâmetro da porção intra-radicular do núcleo é importante na retenção da restauração e na sua 

habilidade para resistir aos esforços transmitidos durante a função mastigatória, devendo apresentar 

até 1/3 do diâmetro total da raiz e que a espessura de dentina deve ser menor na face vestibular dos 

dentes anteriores superiores, devido a incidência de força ser menor neste sentido. 

D) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 

25. Turano e Turano em 2002 citam os cinco fatores enumerados por Hardy e Kapur em 1958, que 

propiciam a retenção das próteses totais. Assinale a alternativa correta. 

A) Ação muscular, físicos, psíquicos, fisiológicos e mecânicos. 

B) Força de adesão e coesão, pressão atmosférica, uso de retenções, ação muscular e o peso da 

dentadura inferior (gravidade). 

C) Fisiológicos, psíquicos, força de adesão e coesão, pressão atmosférica e ação muscular. 

D) Cirúrgicos, físicos, psíquicos, fisiológicos e mecânicos. 

 

26. Em relação às Overdenture na Maxila, assinale a alternativa correta: 

A) A Overdenture com sistema barra-clipe seguindo o conceito de prótese implantorretida e 

mucosuportada, essa barra poderá ter secções transversais diferentes, em que uma barra de secção 

circular não permite a rotação do clipe e, consequentemente da prótese. 

B) A fonética encontra-se de forma satisfatória, não sendo necessário devolver os volumes das 

estruturas perdidas. 

C) A Overdenture é indicada quando a quantidade e a qualidade óssea são reduzidas, que não 

proporcionam as condições estruturais para a instalação de uma prótese total fixa e a recusa do 

paciente a submeter-se às técnicas de reconstrução óssea. 

D) A barra de secção oval não limita a rotação da prótese, relacionando-se ao grau de resiliência da 

área basal. 
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27. Assinale a alternativa correta com relação às características dos materiais de moldagem, de 

acordo com a tabela abaixo: 

 Hidrocolóide 

Reversível 
Polissulfeto Poliéter 

Silicona de 

condensação 

Silicona de 

Adição 

Estabilidade 

Dimensional 
Regular Regular Muito Boa Regular Excelente 

Deformação 

após a presa 
Alta Alta Baixa Alta Baixa 

Tempo de 

vazamento 
Imediato 1 hora 

7 dias mantido 

seco 

Após 1hora e 

até 5 dias 

Após 1 hora e 

até 7 dias 

Reprodução de 

detalhes 
Regular Boa Excelente Boa Excelente 

Resistência ao 

rasgamento 
Muito baixa Alta Média Baixa Baixa 

Tempo de  

Trabalho 
Pequeno Grande 

De pequeno a 

médio 

De médio a 

longo 

De médio a 

longo 

Facilidade de 

uso 
Técnica difícil Regular Boa Boa Boa 

Facilidade de 

remoção 
Muito fácil Fácil 

Moderada a 

difícil 
Regular Regular 

Odor Excelente Pobre Regular Excelente Excelente 

Esterilização Regular Regular Regular Excelente Excelente 

Custo Baixo Baixo Muito alto Regular Muito alto 

 

A) Todas as características estão corretas. 

B) Somente as características das Siliconas de Condensação, dos poliéter e dos polissulfetos estão 

corretas. 

C) Somente as características da Silicona de condensação está errada.  

D) Somente as alternativas somente as características dos Hidrocolóide reversível e da Silicona de 

adição estão erradas. 

 

28. Assinale a alternativa correta em relação às afirmações abaixo: 

I. Ao montar modelos de gesso em Articuladores, o objetivo principal é a reprodução o mais fiel 

possível, das posições estáticas e dinâmicas da mandíbula em relação à maxila. 

II. Dentre os articuladores não-ajustáveis encontra-se a charneira, o verticulador e o correlator que 

apresentam movimentos e características que não são capazes de reproduzir os movimentos da 

mandíbula. 
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III. A charneira apresenta como limitação uma incapacidade de movimentação lateral, associada a 

um arco de abertura e fechamento incorreto em relação ao realizado pela mandíbula, que determina 

uma alteração no posicionamento das cúspides. 

IV. A montagem em ASA têm como finalidade básica o estudo da oclusão ou confecção de 

trabalhos protéticos ou placas oclusais. Para cada uma dessas situações, a montagem dos modelos 

apresenta uma técnica específica, sendo que deverão ser entendidas as limitações do ASA e 

aplicadas as devidas compensações para otimização dos procedimentos. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Somente a I e IV estão corretas. 

B) Todas as afirmações estão corretas. 

C) Todas as afirmações estão erradas. 

D) Somente as afirmações I, II e IV estão corretas. 

 

29. Assinale a alternativa correta:  

A) O ligamento Estilo-Mandibular: toma inserção no processo estilóide na base do crânio, indo até 

mais ou menos ao ângulo da mandíbula, no terço inferior da borda anterior do ramo da mandíbula. 

É um cordão fibroso do processo estilóide e que também dá inserção ao músculo estiloglosso, que 

vai para a língua. 

B) O ligamento Esfeno-Mandibular: tem uma inserção um pouco menor, que os demais ligamentos, 

na base do crânio, dentro da fossa mandibular, também na sua parte externa, na fissura petro-

escamosa, de onde se estende para baixo, até inserir-se na língula da mandíbula. 

C) A cápsula articular é uma membrana que tem de 3 a 5mm de espessura, fibrosa com fibras 

entrecruzadas. Ela se fixa totalmente no colo do côndilo da mandíbula, e porção superior, na 

espinha do esfenóide, na fissura tímpano-escamosa, dentro da fossa mandibular, nos tubérculos 

zigomáticos anteriores e posteriores, e em toda a região do tubérculo articular do temporal. 

D) A membrana sinovial é uma membrana conjuntiva de natureza endotelial,é uma membrana 

conjuntiva e não serosa. Cita-se esse fator porque a membrana sinovial tem a função de secretar um 

líquido, e toda a membrana que tem essa função é considerada serosa (como é o caso da Pleura, do 

pericárdio e do peritônio); porém nesse caso não é, porque a membrana sinovial é de natureza 

endotelial.  

 

30. O Gerenciamento de Resíduos em Serviço Odontológico - GRSO E PGRSS, considera: 

I. Resíduos biológicos - São os resíduos com possível presença de agentes biológicos, são 

manejados com luvas e acondicionados em saco branco leitoso, os sacos são mantidos em uma 
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lixeira de material lavável, resistente a punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de 

sistema de abertura sem contato manual, cantos arredondados e resistente ao tombamento. 

II. Resíduos químicos - São os resíduos que contém substâncias químicas que podem apresentar 

risco à saúde pública ou meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxidade: Produtos antimicrobianos, citostáticos e antineoplásicos; 

imunossupressores, quando apresentarem prazo de validade vencido ou se tornarem impróprio para 

o consumo; Anestésicos; Efluentes e processadores de imagem (reveladores e fixadores); Saneantes 

e desinfetantes; Resíduos de amálgama; Radiografias odontológicas; Demais produtos tóxicos, 

corrosivos inflamáveis e reativos. São acondicionados em embalagem individualizadas vidro ou 

plástico observando a compatibilidade química do resíduo. 

III. Resíduos perfurocortantes e escarificantes - Todos os resíduos ou objetos e instrumentos 

contendo cantos, bordas, pontas ou protuberâncias rígidas e agudas capazes de cortar ou perfurar 

(lâminas de bisturis, agulhas, ampolas de vidro, brocas, limas Endodônticas, pontas diamantadas e 

outros). São acondicionados em recipientes rígidos, com tampa vedante estanques, resistentes à 

ruptura e à punctura. 

IV. Resíduos comuns - São os resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico 

à saúde ou ao meio ambiente, sendo equiparado ao resíduos domésticos, sendo acondicionado em 

sacos de lixo normal e colocado na lixeira pública. 

Assinale a alternativa correta:  

A) Todas as afirmativas estão erradas. 

B) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

C) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

31. Assinale a alternativa que corresponde respectivamente aos músculos da face que mais solicitam 

a movimentação dos músculos orbiculares, importantes na montagem dos dentes artificiais nas 

próteses totais. Seguindo a figura abaixo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
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A) Zigomático maior, Zigomático menor, Dilatador da asa do Nariz. Elevador do lábio superior, 

Bucinador, Risorius, depressor do canto da boca, Depressor do lábio inferior, Mental. 

B) Dilatador da asa do nariz, Zigomático maior, Zigomático menor, Elevador do lábio superior, 

Bucinador, Risorius, depressor do canto da boca, Depressor do lábio inferior, Mental. 

C) Dilatador da asa do nariz, Zigomático maior, Zigomático menor, Elevador do lábio superior, 

Bucinador, Risorius, depressor do canto da boca, Mental, Depressor do lábio inferior. 

D) Zigomático maior, Zigomático menor, Elevador do lábio superior, Dilatador da asa do nariz, 

Bucinador, Risorius, depressor do canto da boca, Depressor do lábio inferior, Mental. 

 

32. A classificação de Kennedy em relação aos arcos dentais parcialmente edentados, e as 

modificações da classificação, assinale a alternativa correta.  

A) A modificação 3 da classe I, quando houver 3 ou mais espaços separados por dentes e a 

modificação 2 da classe II, quando houver dois espaços edentados não-unidos, com dentes entre 

ambos. 

B) A modificação 4 da classe I, quando houver quatro espaços protéticos separados por dentes. O 

mesmo ocorre para as outras classes, Classe II, Classe III e Classe IV. 

C) A modificação 1 da classe I, quando houver um só espaço suplementar devido a perda de um 

dente anterior e a modificação 3 da classe I, quando houver mais de 3 espaços separados por dentes. 

D) A  modificação 1 da classe I, quando houver um só espaço suplementar devido, por exemplo, à 

perda do incisivo central, do lateral ou do canino e a modificação 2 da classe II, quando houver dois 

espaços edentados não-unidos, quer dizer, com dentes entre ambos. 
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33. Com relação aos Delineadores é correto afirmar: 

A) O Delineador propriamente dito é constituído por: plataforma ou base do aparelho, Haste 

vertical fixa (extensível ou não), braço horizontal (fixo ou móvel), haste cursora ou haste vertical 

móvel e mandril. 

B) O porta-modelos ou mesa analisadora é constituída por: base, suporte do modelo, junta 

universal, parafuso fixador da junta universal e dispositivo paralelizador. 

C) Os acessórios de um delineador são: ponta analisadora ou bastão de análise, porta-grafite, 

calibradores de retenção, facas e cinzéis. 

D) As partes constituintes do delineador são: delineador propriamente dito, porta-modelos ou mesa 

analisadora, acessórios e suporte do modelo. 

 

34. Considerando as funções dos apoios como constituintes das Próteses parciais removíveis, 

assinale a alternativa correta: 

A) As funções principais dos apoios são: manter a relação de oclusão entre os dentes artificiais e 

seus oponentes, estabilidade e retenção da prótese e prevenir a lesão ou esmagamento do tecido 

mole, sob a base da prótese ou do conector menor. 

B) As funções principais dos apoios são: garantir a correta relação entre a ponta ativa do grampo ou 

braço de retenção e a superfície do dente suporte, restaurar as discrepâncias do plano oclusal, 

quando a superfícies oclusais de um ou mais dentes estão abaixo do plano oclusal, estas serão 

restabelecidas com a indicação de apoios extra coronários. 

C) As funções principais dos apoios é impedir o deslocamento ocluso ou incisogengival da prótese 

e pelo princípio biomecânico da fixação ele assegura que as forças mastigatórias sejam transmitidas 

aos tecidos de sustentação do suporte dental, parcial ou totalmente, numa direção axial. 

D) Todas as afirmativas acima estão corretas. 

 

35. A indicação dos apoios lingual e palatino de aplicação direta está associada, inseparavelmente, 

às condições anatômicas da superfície lingual ou palatina do dente suporte. Assinale a alternativa 

que corresponde a essas condições: 

A) Grau de inclinação da superfície lingual ou palatina, Espessura da capa de esmalte, presença ou 

ausência de cíngulo, fatores ligados à oclusão. No caso da superfície palatina dos dentes do grupo 

anterior, de canino a canino, contactarem com as superfícies incisais dos seus correspondentes 

inferiores, tanto em RCO, como em movimentos de lateralidade e protrusão. 

B) Grau de inclinação da superfície lingual ou palatina, espessura da capa de esmalte, presença ou 

ausência de cíngulo, fatores ligados à oclusão. No caso da superfície palatina dos dentes do grupo 
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anterior, de canino a canino, contactarem com as superfícies incisais dos seus correspondentes 

inferiores, tanto em MIC como em movimentos de lateralidade e protrusão. Em situações de 

transpasses muito acentuados fica compreensivelmente prejudicada a indicação de um apoio 

palatino. 

C) Grau de inclinação da superfície lingual ou palatina, espessura da capa de esmalte, presença ou 

ausência de cíngulo, fatores ligados à oclusão. No caso da superfície palatina dos dentes do grupo 

anterior, de canino a canino, contactarem com as superfícies incisais dos seus correspondentes 

inferiores, tanto em MIC como em movimentos de lateralidade e protrusão. 

D) Grau de inclinação da superfície lingual ou palatina, espessura da capa de esmalte, presença ou 

ausência de cíngulo, fatores ligados à oclusão. No caso da superfície palatina dos dentes do grupo 

anterior, de canino a canino, contactarem com as superfícies incisais dos seus correspondentes 

inferiores, tanto em MIC como em movimentos de lateralidade e protrusão. Em situações de 

transpasses muito acentuados fica compreensivelmente prejudicada a indicação de um apoio 

palatino, devendo ser realizado o tratamento Endodôntico e um desgaste mais profundo permitindo 

a colocação do apoio. 

 

36. A sequência correta para o desenho de planejamento dos elementos constituintes de uma PPR é 

a localização de: 

Assinale a alternativa correta por ordem crescente da sequência: 

A) 1
o 

- Dos apoios, 2
o
- Dos retentores diretos, 3

o 
- Dos conectores menores, 4

o 
- Dos retentores 

indiretos, 5
o 

- Dos conectores maiores, 6
o 

- Das bases protéticas, 7
o 

- Dos componentes de 

reciprocidade. 

B) 1
o 

- Dos retentores diretos, 2
o 

- Dos componentes de reciprocidade, 3
o 

- Dos apoios, 4
o 

- Dos 

retentores indiretos, 5
o 

- Dos conectores maiores, 6
o 

- Das bases protéticas, 7
o 

- Dos conectores 

menores. 

C) 1
o 

- Dos apoios, 2
o 

- Dos retentores diretos, 3
o 

- Dos componentes de reciprocidade, 4
o 

- Dos 

retentores indiretos, 5
o 

- Dos conectores maiores, 6
o 

- Dos conectores menores, 7
o 

- Das bases 

protéticas. 

D) 1
o 

- Dos apoios, 2
o 

- Dos retentores diretos, 3
o 

- Dos componentes de reciprocidade, 4
o 

- Dos 

retentores indiretos, 5
o 

- Dos conectores maiores, 6
o 

- Das bases protéticas, 7
o 

- Dos conectores 

menores. 
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37. De acordo com a Lei federal N
o
. 8.142/1990, no que tange aos Municípios é correto afirmar que 

as atribuições municipais são: 

I. Formular, gerenciar, implementar e avaliar o processo de planejamento e orçamento do Sistema 

Único de Saúde, a ser elaborado de forma ascendente, ouvidos seus órgãos deliberativos, 

compatibilizando-se a política de saúde com as necessidades de saúde da população e a 

disponibilidade de recursos, em planos de saúde municipais. 

II. Formular, no plano municipal de saúde, a política municipal de atenção em saúde, incluindo 

ações intersetoriais voltadas para a promoção da saúde; elaborar relatório de gestão anual, a ser 

apresentado e submetido à aprovação do Conselho de Saúde correspondente. 

II. Elaborar relatório anual, a ser apresentando e submetido à aprovação do Conselho Municipal de 

saúde, utilizando a ferramenta SARGSUS ou outra que venha substituí-la. 

IV. Operar os sistemas de informação referentes à atenção básica, conforme normas do Ministério 

da Saúde, e alimentar regularmente os bancos de dados nacionais, assumindo a responsabilidade 

pela gestão, no nível local, dos sistemas de informação: Sistema de Informação sobre Agravos de 

Notificação - SINAN, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações - SI-PNI, 

Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos - SINASC, Sistema de Informação Ambulatorial - 

SIA e Cadastro Nacional de Estabelecimentos e Profissionais de Saúde - CNES, Sistema de Apoio à 

Elaboração do Relatório Anual de Gestão - SARGSUS; e quando couberem, os sistemas: Sistema 

de Informação Hospitalar - SIH e Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM, bem como de 

outros sistemas que venham a ser introduzidos. 

V. Assumir a responsabilidade pela coordenação e execução das atividades de informação, 

educação e comunicação, no âmbito local. 

VI. Elaborar a programação da atenção à saúde, incluída a assistência e vigilância em saúde, em 

conformidade com o plano municipal de saúde, no âmbito da Programação de Saúde pactuada nas 

Comissões Intergestores. 

VII. Gerir os sistemas de informação epidemiológica e sanitária, bem como assegurar a divulgação 

de informações e análises. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Somente as atribuições I, II, III, V, VI e VII estão corretas. 

B) Todas as atribuições acima estão erradas. 

C) As atribuições II, IV e VII estão erradas. 

D) Todas as atribuições acima estão corretas. 
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38. A respeito da Política Nacional de Humanização (PNH), acarreta concepção do que seja 

humanização correlaciona com: 

I. À bondade, à benevolência, à hospitalidade a ação educativa. 

II. Formação. 

III. Acolhimento. 

IV. Gestão Democrática. 

V. Clínica Ampliada. 

VI. Valorização do trabalho. 

VII. Garantir os direitos dos usuários. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas as afirmativas acima estão corretas em relação a PNH. 

B) Todas as afirmativas acima estão erradas em relação a PNH. 

C) Somente as afirmativas I,II,II,V,VI,VII, referem-se a PNH. 

D) As afirmativas acima referem-se a Lei N
o
. 8.142 de 28 de Dezembro de 1990. 

 

39. De acordo com a Lei 8.080 de 19 de setembro 1990, é correto afirmar que: 

 I. Art. 1º - Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executadas e 

isolada ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de 

direito público ou privado. 

II. Art. 3º - A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o 

lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais, os níveis de saúde da população, expressão a 

organização social e econômica do país. 

III. Art. 4º - O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos ou instituições públicas 

federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

poder público, constitui o Sistema Único de Saúde- SUS. § 1
o 

-
 
Estão incluídas no disposto neste 

artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e 

produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e Hemoderivados e de equipamentos para 

saúde. 

IV. Art. 5º - São objetivos do Sistema Único de Saúde- SUS: A identificação e divulgação dos 

fatores condicionantes e determinantes da saúde; A formulação da política de saúde destinada a 

promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no §1º, do Art. 2 dessa lei; A 

Assistência as pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde com 

realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
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V. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS a execução de 

ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência 

terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

Assinale a alternativa correta: 

A) As afirmativas II e III, referem-se a Lei 8.142/1990 e as demais afirmativas referem-se a Lei 

8.080. 

B) Somente as afirmativas I, III ,IV e V estão corretas em relação a Lei 8.080. 

C) Todas as afirmativas acima estão corretas em relação a Lei N
o
. 8.080. 

D) Todas as afirmativas estão erradas em relação a Lei 8.080. 

 

40. Analise o texto abaixo: 

- Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - (SUS) e sobre 

as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde e das outras 

providências. 

- No Art. 1 O sistema de Saúde Único - (SUS) contara, em cada esfera do governo, sem prejuízo das 

funções do poder legislativo, com as seguintes instancias colegiadas: a conferência de saúde e o 

conselho de saúde. 

- A conferência de saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação de vários segmentos, 

para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos 

níveis correspondentes, convocada pelo poder executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 

conselho de saúde. 

- O conselho de saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários atua na 

formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas 

pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 

- O conselho nacional de secretários de saúde (CONASS) e conselho nacional de secretários 

municipais de saúde (CONASEMS) terão representação no conselho nacional de saúde. 

- A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferencias será paritária em relação ao 

conjunto dos demais segmentos. 

- As conferencias de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. 

A alternativa que corresponde a lei cujo texto é citado acima é: 

A) Lei n
o
. 8.080 de 19 de setembro de 1990. 



Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 022/2014 

 

21 

Prova Cirurgião Dentista Protesista 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

B) Lei N
o
. 8.142 de 28 de Dezembro de 1990.  

C) Política Nacional de Humanização de 2013. 

D) Pacto pela saúde de 19 de julho de 2012. 

 




