
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO GRANDE/SC 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015 
 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

CARGO: ODONTÓLOGO 
 

NOME:_______________________________________________ INSCRIÇÃO: _________ 
 
INSTRUÇÕES: 
 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas, um CARTÃO-RESPOTA e CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO; 
b) O candidato deverá apor no CADERNO DE PROVA, em local próprio, seu nome legível e número de inscrição. 
c) A prova terá duração de 3(três) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 30 (trinta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 08 (oito) Português, 05 (cinco) matemática, 05 

(cinco) Conhecimentos Gerais/atualidades e 12(doze) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 
h) O candidato deverá apor no CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, em local próprio, seu nome legível, nº da inscrição, número do 

R.G., data de nascimento (dia, mês e ano) e assinatura; 
i) O candidato deverá apor no CARTÃO-RESPOSTA, em local próprio, seu nome legível, nº da inscrição e marcar a quadrícula 

correspondente ao seu número de inscrição conforme exemplo abaixo: 

Modo correto de marcação da inscrição. Exemplo: nº 1244 

 

j) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 30, que será o único 
documento válido para sua correção e assinar o verso do cartão resposta; 

k) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não podendo 
conter rasuras e ou marcações incorretas; 

l) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no CARTÃO-
RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

m) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
n) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
o) Somente utilize caneta azul ou preta; 
p) O caderno de prova, CARTÃO-RESPOSTA e CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
q) O candidato poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação do gabarito do candidato; 
r) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 





I - PROVA DE PORTUGUÊS – (08 questões) 
 
QUESTÃO 01. Analise as frases abaixo em relação às palavras em negrito e assinale a alternativa correta:  
 
I. Meu joelho anda doendo demais. 
II. Ela anda muito. 
III. O gerente só anda de avião. 
 
(A) As frases apresentam polissemia.  
(B) As frases apresentam antonímia.  
(C) As frases apresentam paronímia.  
(D) As frases apresentam sinonímia.  
 
QUESTÃO 02. Na frase: “Obviamente o padre da paróquia não tem o mesmo conhecimento e sensibilidade 

que o vigário”, o termo obviamente pode ser substituído, sem prejuízo do sentido por:  
 
(A) Evidentemente.  
(B) Necessariamente.  
(C) Principalmente.  
(D) Realmente. 
 
QUESTÃO 03. Preencha corretamente a lacuna: _______________________________, segundo a lógica, 

é a união de duas premissas, das quais, por inferência, se tira uma terceira, chamada conclusão.  
 
(A) Neologismo.  
(B) Silogismo.  
(C) Eufemismo.  
(D) Sofisma. 
  
QUESTÃO 04. Relacione as colunas dos radicais com seu significado e indique a sequência correta de cima 

para baixo:  
Coluna I Coluna II 
(1) Fide 
(2) Ludo 
(3) Oni 
(4) Puer 

(     ) criança 
(     ) fé 
(     ) jogo 
(     ) todo 

 
(A) B – A – D – C.  
(B) D – A – C – B.  
(C) D – A – B – C.  
(D) A – C – D – B.  
 
QUESTÃO 05. Assinale a alternativa que apresenta em todas as suas opções, sufixos verbais que exprimem 

ação causadora:  
 
(A) Escurecer, enriquecer, umedecer.  
(B) Bravejar, gesticular, marejar.  
(C) Esfriar, esquentar, ruborizar. 
(D) Chuviscar, adocicar, bebericar.  
 
  



QUESTÃO 06. Assinale a alternativa que contém palavra formada por aglutinação: 
 
(A) Rodapé. 
(B) Guarda-roupa.  
(C) Monocultura.  
(D) Aguardente.  
 
QUESTÃO 07.  Assinale a alternativa que apresenta erro de grafia.  
 
(A) Há muitas sementes boas germinando em terras férteis. 
(B) Esta ves foi do Josué levantar cedo para ordenhar as vacas.  
(C) De acordo com essa pesquisa os alunos do município obtiveram bons resultados.  
(D) Vou à casa de Maria estudar.  
 
QUESTÃO 08. Tratando-se de prosa de ficção, assinale “V” para Verdadeiro e “F” para Falso, indicando a 

sequência correta, de cima para baixo:  
 
I. (     ) A sequência cronológica de fatos e acontecimentos constitui a elipse.  
II. (     ) A organização da sequência de fatos e acontecimentos num texto narrativo resulta no enredo 

ou intriga.  
III. (     ) Nas narrativas mais convencionais podem ser apontados a existência de algumas categorias: o 

protagonista, o antagonista e os personagens secundários.  
IV. (     ) Conforme a relação que o narrador estabelece com o mundo construído pela ficção, é 

classificado em narrador em primeira pessoa e narrador em terceira pessoa.  
 
(A) F – V – F – V. 
(B) F – F – V – V.  
(C) F - V – V – V.  
(D) V – F – F – V.  
 
 
 
 



II. PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 09. Augusto disse para seu filho: “Daqui a três anos, terei o dobro da sua idade”. Se atualmente 
o filho tem 25 anos, qual é a idade atual de Augusto? 

 
(A) 50.  
(B) 53.  
(C) 56.  
(D) 59.  
 
QUESTÃO 10. A espessura de uma ficha de papel é 0,05mm. Ao formar uma pilha de fichas, colocando-se 

uma ficha e em cada uma das seguintes, tantas quantas já foram colocadas anteriormente e após 12 
operações iguais à esta, a pilha fica pronta. Qual é a altura dessa pilha de fichas de papel em 
centímetros? 

 
(A) 5,12cm  
(B) 6,00cm 
(C) 10,24cm 
(D) 102,40cm  

 

QUESTÃO 11. O proprietário, Sr. Domingos, tem dois terrenos retangulares semelhantes, sendo que a 

razão de semelhança é  
𝟐

𝟓
 . Se o terreno maior tem 50m de frente e 150m de comprimento, quais são 

as dimensões do terreno menor do Sr. Domingos?  
 
(A) 20 m e 60 m.  
(B) 25 m e 75 m.   
(C) 25 m e 100 m. 
(D) 50 m e 100 m.  
 
QUESTÃO 12. O espaço percorrido S por um corpo em queda livre, durante um certo tempo t é dado pela 

função S(t)= 8 t². Considerando que este corpo está em queda livre, qual é o espaço, em metros, que 
ele percorre após 5 s? 

 
(A) 16 m.  
(B) 40 m. 
(C) 400 m. 
(D) 200 m.  
 
QUESTÃO 13.  Participaram de uma competição de balé homens e mulheres. Sabendo que 25% dos 

participantes são homens e que 150 são mulheres, indique o total de participantes dessa competição:  
 
(A) 150  
(B) 220 
(C) 250 
(D) 200  
 
 
 
  
  
 



III – PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS - (05 questões) 
 
QUESTÃO 14. Recentemente veiculou na mídia, notícia em que o Estado de Santa Catarina aparece em 

destaque no ranking elaborado pela Endeavor Brasil, com as melhores cidades para empreender no 
país. Das 20 primeiras cidades, três são catarinenses. São elas: 

 
(A) Blumenau, Florianópolis e Joinville.  
(B) Blumenau, Chapecó e Florianópolis.  
(C) Chapecó, Florianópolis e Itajaí.  
(D) Florianópolis, Joinville e Itajaí.  
 

Fonte: http://revistapegn.globo.com/Empreendedorismo/noticia/2015/12/sao-paulo-e-melhor-cidade-para-empreendedores-diz-endeavor.html, acessado 
em 08/12/2015. Índice de cidades empreendedoras - Brasil 2015 (Endeavor Brasil). 

 
QUESTÃO 15. Preencha corretamente a lacuna: “A questão da transmissão materno fetal no Brasil deu 

uma relevância maior ao zika vírus pela relação com os casos de ___________________.” 
 
(A) Dengue.  
(B) Microcefalia.  
(C) Febre amarela.  
(D) AIDS.  
 
QUESTÃO 16. Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Lajeado Grande e assinale a afirmativa 

correta:  
 
I. As terras pertencentes atualmente ao Município de Lajeado Grande, foram cedidas por concessão à 

Cia. Bertazzo & Maia Ltda., que as comercializou integralmente.  
II. A primeira denominação dada à localidade foi Pesqueiro.  
III. Os símbolos municipais são a bandeira e o brasão.  
IV. A instalação do Município ocorreu em 01 de janeiro de 1993.  
 
(A) Todas as afirmativas estão corretas.  
(B) Estão corretas as afirmativas I, II e IV.  
(C) Estão corretas as afirmativas II e IV.  
(D) Estão corretas as afirmativas I e III.  
 
 QUESTÃO 17. De acordo com a Constituição Federal, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

correta:  
O alistamento eleitoral e o voto são: 
 
I. Obrigatórios para os maiores de dezoito anos;  
II. Facultativo para os analfabetos;  
III. Facultativo para os maiores de sessenta anos;  
IV. Facultativo para os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
V. Proibido para eleitores estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os 

conscritos.  
 
(A) Todas as afirmativas estão corretas.  
(B) Estão corretas as afirmativas I, II, IV e V.  
(C) Estão corretas as afirmativas I, III, IV e V.  
(D) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV.  
 
  



QUESTÃO 18.  Preencha corretamente a lacuna: “A construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte no 
curso do ___________________, idealizada da década de 1980, vem gerando muita polêmica no que 
se refere à questão ambiental e à questão energética”.  

 
(A) Rio Xingu.  
(B) Rio Tocantins.  
(C) Rio Amazonas.   
(D) Rio Pará.  
 

 



IV– PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (12 questões) 
 
QUESTÃO 19. Sobre a regulamentação do Sistema Único de Saúde e suas perspectivas futuras assinale a 

alternativa incorreta: 

 
(A) A Lei Orgânica da Saúde (LOS) é formada pelo conjunto das Leis 8.080 e 8.142 (Brasil, 1990). 
(B) O princípio da regionalização estabelece sua operacionalização a partir de uma lógica organizativa 

centrada nos distritos sanitários. 
(C) O Sistema Único de Saúde, garantido pela constituição e regulado pelo LOS, prevê um sistema com 

princípios doutrinários e organizativos. Os princípios organizativos dizem respeito às ideias filosóficas 
que permeiam a implementação do sistema e personificam o conceito ampliado de saúde e o princípio 
do direito a saúde. Os princípios doutrinários orientam a forma como o sistema deve funcionar, tendo, 
como eixo norteador, os princípios organizativos.  

(D) A estratégia fundamental do processo de descentralização é a municipalização da assistência à saúde. 
 

QUESTÃO 20. Os benzoazepínicos são os fármacos de primeira escolha para o controle da ansiedade na 
clínica odontológica, pela sua eficácia e segurança clínica. Porém, muitos cirurgiões-dentistas ainda 
apresentam certa resistência e insegurança ao prescrevê-los, provavelmente pela falta de 
conhecimento de alguns aspectos relacionados à farmacocinética, farmacodinâmica e efeitos 
adversos destas drogas. Sobre o início da ação, tempo de meia-vida plasmática e duração de ação dos 
benzodiazepínicos mais comumente empregados na clínica odontológica assinale a alternativa 
correta: 

 
(A) Diazepam tem início de ação de 60 - 90 minutos, meia vida plasmática de 12 - 15 horas e duração de 

ação intermediaria.  
(B) Midazolam tem início de ação de 30 - 60 minutos min, meia vida plasmática de 1 - 3 horas e duração 

de ação curta. 
(C) Lorazepam tem início de ação de 45-60 minutos, meia vida plasmática de 20 - 50 horas e duração de 

ação prolongada. 
(D) Triazolam tem início de ação de 45-60 minutos, meia vida plasmática de 1,0 - 6 horas e duração de 

ação prolongada.  
 
QUESTÃO 21.  Em virtude da dor, muitos procedimentos odontológicos seriam impraticáveis caso não 

existisse o recurso da anestesia local. Pra obter anestesia eficiente, com profundidade e duração 
adequadas, aliada à segurança, o cirurgião dentista deve possuir ótimo conhecimento sobre a 
farmacologia e toxicidade dos anestésicos locais, selecionando a solução anestésica mais apropriada 
ao tipo de procedimentos e condições de saúde do paciente. Com base na descrição abaixo assinale a 
alternativa correta: 

 
“Anestésico de uso odontológico que foi introduzido na Alemanha e Suíça em 1976 e mais recentemente 
no Canadá, Estados Unidos e Brasil, de ação rápida 1 a 2 minutos potência um pouco superior à lidocaína, 
metabolizada no fígado e no plasma sanguíneo, excretada pelos rins, com meia vida plasmática de 30 
minutos.” 
 
(A) Mepivacaína. 
(B) Bupivacaína. 
(C) Prilocaína. 
(D) Articaína. 
 



QUESTÃO 22.  A aplicação tópica de flúor profissional (ATFP) trata-se de uma alternativa do profissional 
para tentar compensar o não auto uso de flúor, ou deficiência de medidas preventivas, pelo paciente. 
Para a ATFP têm sido utilizados vários veículos de aplicação, e a importância de procedimentos pré e 
pós-aplicação tem sido discutida. Assinale a alternativa incorreta: 

 
(A) São produtos contendo desde 9.000 até 22.600 ppm de flúor. O verniz é mais concentrado que o gel, 

pelo fato que o pH é neutro e o flúor, estando na forma de particulado, ter menor reatividade.  
(B) A escolha do veículo é só uma questão de aplicabilidade. 
(C) A opção entre o acidulado e neutro resulta do fato de que o ácido ataca o elemento de carga da resina 

composta e provoca opacidade em reabilitações a base de porcelana.  
(D) Há um volume de publicações mostrando que 1 minuto é um tempo suficiente para reatividade e 

efeito do flúor, comparado com os convencionais 4 min.  
 
QUESTÃO 23. A radiografia assume um papel indispensável na Odontologia, mais precisamente no 

diagnóstico correto, necessidade básica para o sucesso do tratamento selecionado. A anatomia da 
cavidade bucal nem sempre permite o uso satisfatório de todos os itens do posicionamento ideal. Em 
função destas limitações, classicamente, duas técnicas para radiografia periapical são utilizadas: do 
paralelismo e da bissetriz. Sobre essas duas técnicas assinale a alternativa correta:  

 
(A) Uma das desvantagens da técnica da bissetriz é que os ápices dos dentes poderão, algumas vezes, 

aparecer muito próximos das margens dos receptores da imagem. 
(B) Uma das desvantagens da técnica do paralelismo é que o nível ósseo periodontal apresenta muita 

distorção de imagem.  
(C) Na técnica do paralelismo o localizador do aparelho de raio X é posicionado em ângulo inclinado com 

os dentes e o receptor de imagem.  
(D) Na técnica da bissetriz usando o princípio geométrico de ângulos idênticos, o comprimento real dos 

dentes será igual ao comprimento da imagem dos dentes no filme. 
 
QUESTÃO 24.  Os traumatismos da face podem incluir fraturas ósseas e dentais, além de injúria dos tecidos 

moles. Com relação aos sinais radiográficos dos traumas dentais assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) Espaço do ligamento periodontal aumentado. 
(B) Linha de fratura radiolúcidas. 
(C) Áreas radiolúcidas onde os segmentos das fraturas se superpõe.  
(D) Deslocamento dental. 
 
QUESTÃO 25. A determinação da classificação da oclusão é baseada nos princípios de Edward H. Angle, 

apresentada no início de 1900. Definiu a oclusão normal como as “relações normais dos planos 
inclinados oclusais dos dentes quando o complexo máximo-mandibular está fechado” e baseou seu 
sistema de classificação em relação aos 1º molares permanentes. Em uma avaliação clínica os incisivos 
maxilares estão em relação lingual com os incisivos mandibulares. A distância horizontal mensurável é 
evidente entre as superfícies incisais dos incisivos maxilares e as superfícies incisais dos incisivos 
mandibulares, com base nessas características assinale a alternativa correta: 

 
(A) Underjet. 
(B) Overbite. 
(C) Traspasse anterior profundo. 
(D) Overjet. 
 
  



QUESTÃO 26.  Hepatite significa inflamação do fígado. Os vírus causam uma variedade de tipos de 
Hepatite. Alguns dos vírus têm sido especificamente identificados, a Hepatite A, B, C, D e E. Novos 
vírus designados de não-ABCE e VHG têm surgido de Hepatites virais em pacientes pós-transfundidos 
ou em usuários de drogas injetáveis. Sobre os vírus das Hepatites assinale alternativa correta: 

 
(A) Vírus da Hepatite A, tem um período de incubação de 15 a 50 dias (média de 28 a 30 dias), com período 

de contagio de 2 a 3 semanas (antes do aparecimento da icterícia) até 7 dias depois.  
(B) Vírus da Hepatite E, ET-NANB tem um período de incubação de 15 a 64 dias com período de contagio 

desconhecido.  
(C) Vírus da Hepatite B, tem um período de incubação de 2 semanas a 6 meses (média 6 a 9 semanas), 

com período de contagio de 1 semanas antes da manifestação dos sintomas com estado portador 
indefinido.  

(D) Vírus da Hepatite C, tem um período de incubação de 2  a 6 meses ( 6 a 9 semanas), com período de 
contagio de 1 semanas antes da manifestação dos sintomas com estado portador indefinido.  

 
QUESTÃO 27. Tumor maligno ósseo de maxila e mandíbula diagnosticado em pacientes que vão desde 

crianças pequenas a idosos, e ocorrem com mais frequência nas terceiras e quarta décadas da vida. O 
aumento de volume, a dor, abalamento dos dentes, parestesia e obstrução nasal podem ser 
percebidos. Radiograficamente variam de esclerose densa a uma lesão mescladamente esclerótica e 
radiotransparente, os limites da lesão normalmente são mal definidos e indistintos, frequentemente 
a reabsorção das raízes dos dentes envolvidos. Segundo as características citadas assinale a alternativa 
correta com relação ao diagnóstico: 

 
(A) Fibrossarcoma. 
(B) Condrossarcoma. 
(C) Sarcoma de Ewing. 
(D) Osteossarcoma.  
 
QUESTÃO 28.  Os cistos odontogênicos constituem um aspecto importante da patologia oral e maxilofacial. 

São frequentemente encontrados na clínica odontológica. O cisto dentígero é definido como um cisto 
que se origina pela separação do folículo da coroa de um dente incluso, é o tipo de cisto odontogênico 
de desenvolvimento mais comum, compreendendo cerca de 20% de todos os cistos epiteliados dos 
maxilares. Com relação as características clínicas e radiológicas do cisto dentígero assinale a alternativa 
correta: 

 
(A) Ocorrem com mais frequência em pacientes de 15 a 30 anos de idade com ligeira predileção pelos 

homens. 
(B) Em aproximadamente 60% dos casos, os cistos dentígeros podem causar reabsorção radicular no 

dente adjacente irrompido.  
(C) Os cistos dentígeros podem deslocar os dentes envolvido para distâncias consideráveis. 
(D) Apresenta-se radiograficamente como uma lesão radiotransparente de área indefinida, unilocular 

associada à coroa de um dente incluso.  
 
  



QUESTÃO 29. Paciente do sexo masculino, com 25 anos de idade e sem doenças sistêmicas, apresenta o 
dente 23 assintomático e com fístula na região vestibular. O paciente relata ter realizado tratamento 
endodôntico há 3 anos. No exame clínico constata-se a ausência de sensibilidade à percussão e na face 
mesial uma restauração classe III de resina composta. No exame radiográfico, a obturação do canal 
aparenta estar adequada e no ápice observa-se uma área de rarefação óssea delimitada por uma linha 
radiopaca descontínua, ovalada, com 5 mm de extensão. Qual das alternativas abaixo está correta com 
relação ao diagnóstico clínico e o tratamento apropriado: 

 
(A) Granuloma; retratamento endodôntico.  
(B) Osteíte condensante; retratamento endodôntico.  
(C) Abscesso agudo; antibioticoterapia.  
(D) Granuloma; antibioticoterapia. 
 
QUESTÃO 30. A Candidíase é a infecção fúngica bucal mais comum no homem, podendo se apresentar em 

formas clínicas variáveis. Sobre as formas clínicas da candidíase bucal, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A hiperplasia tem aparência de placas não destacáveis, com sensação de queimação e hálito fétido, 

podendo ser idiopática ou estar associada ao uso de prótese. 
(B) A pseudomembranosa tem aparência de placas brancas, cremosas e destacáveis, com sensação de 

queimação e hálito fétido, podendo estar associada à antibioticoterapia ou imunossupressão. 
(C) A hiperplasia tem aparência de máculas vermelhas, com sensação de queimação e hálito fétido, 

podendo estar associada à antibioticoterapia, xerostomia ou imunossupressão.  
(D) A pseudomembranosa tem aparência de placas brancas, cremosas e destacáveis, assintomáticas, 

localizadas na região anterior da mucosa jugal, podendo ser idiopática ou estar associada a 
imunossupressão. 

 




