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Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 002/2015 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Português  

                                                                                                                                         Matemática 

 

 

Prova para provimento do cargo de 

ODONTÓLOGO 

                                                                                       

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas. 
 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
 Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
 A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
VOCÊ DEVE: 

 

 Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA 

ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

 Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta 

que você escolheu e preencher essa letra no CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): → 

 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

 A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO ao fiscal da sala 

e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Depressão linear aguda, estreita, que separa as cúspides umas das outras. Trata-se de: 

A) Fossa. 

B) Fosseta. 

C) Tubérculo. 

D) Sulco principal. 

 

02. Análise as afirmações a seguir: 

I- O ligamento periodontal, também conhecido como ligamento alveolodental, é um tecido 

conjuntivo denso e fibroso, não elástico; 

 II- A força da oclusão é parcialmente absorvida pelo ligamento periodontal (e por um sistema de 

pressão hidráulica, formado por vasos que se dispõem em rede em torno da raiz). O restante dessa 

pressão mecânica se transforma em força de tração no osso. 

Essas afirmações: 

A) Ambas estão corretas. 

B) Ambas estão incorretas. 

C) Somente a afirmação I está correta. 

D) Somente a afirmação II está correta. 

 

03. Compreende o período em que, após atingirem o plano oclusal, os dentes continuam tendo 

movimentos para se ajustarem entre si. Trata-se da: 

A) Fase pré-funcional. 

B) Fase funcional. 

C) Fase pré-eruptiva. 

D) Fase eruptiva. 

 

04. Resulta em perda parcial de esmalte: 

A) Fratura de coroa e raiz. 

B) Fratura radicular. 

C) Fratura em esmalte. 

D) Fratura em esmalte e dentina.  
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05. Não é uma das contraindicações de sedação com Benzodiazepínicos: 

A) Apneia do sono. 

B) Crianças com comprometimento físico ou mental severo. 

C) Portadores de insuficiência respiratória de grau leve. 

D) Gestantes (primeiro trimestre e ao final da gestação). 

 

06. Desses anestésicos listados abaixo, é o único atualmente empregado em odontologia, apenas 

como anestésico se superfície em mucosas, na forma de pomadas ou géis: 

A) Tetracaína. 

B) Benzocaína. 

C) Cloroprocaína. 

D) Procaína. 

 

07. Comparada com a lidocaína, a prilocaína tem potência anestésica: 

A) Similar. 

B) Duas vezes maior. 

C) Duas vezes menor. 

D) Quatro vezes maior. 

 

08. A prótese provisória deve preencher os seguintes requisitos, exceto: 

A) Deve ser resistente, para suportar as funções mastigatórias ao longo do tratamento. 

B) Deve apresentar adaptação marginal adequada, para evitar infiltração da saliva e proliferação 

bacteriana. 

C) Deve apresentar subcontorno ou sobrecontorno, para manter o tecido gengival saudável. 

D) Deve restabelecer a fonética. 

 

09. Deslocamento do elemento dental em relação ao osso do processo alveolar. Clinicamente, a coroa 

se apresenta encurtada e existe sangramento gengival. Estamos falando de: 

A) Avulsão. 

B) Luxação extrusiva. 

C) Luxação intrusiva. 

D) Luxação lateral. 

 

10. Com relação ao canino inferior, julgue os itens a seguir: 
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I- A face vestibular: por ser um dente mais estreito que o canino, sua face vestibular é menos 

convexa, e tem a crista cérvico-incisal bem marcada.  

II- A raiz é 1 ou 2mm mais curta que a do canino superior e bastante achatada no sentido mésio-

distal.  

Esses itens: 

A) Ambos estão corretos. 

B) Ambos estão incorretos. 

C) Somente o item I está correto. 

D) Somente o item II está correto. 

 

11.  A esclerose pulpar é comum em dentes de que tipo? 

A) Trincados. 

B) Pré-molares acima de tudo. 

C) Idosos. 

D) Cariados. 

 

12. As dores são provocadas por substancias ácidas, açucaradas e principalmente pelo frio. A dor é 

de curta duração, localizada, intermitente e cede com o uso de analgésicos. Nesta fase, removendo-

se o agente irritante (cárie ou trauma), o tratamento da polpa é conservador. Estamos nos referindo 

a qual estágio? 

A) Alteração Inflamatória Crônica. 

B) Alteração Inflamatória Fase Reversível. 

C) Alteração Inflamatória Fase Transição. 

D) Alteração Inflamatória Fase Irreversível. 

 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

13. Não é sinônimo de “descomedimento”: 

A) Imoderação. 

B) Falta. 

C) Desregramento. 

D) Descontrole. 
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14. Ontem encontrei Maria, sua irmã. 

Na frase acima o objeto direto é: 

A) Ontem. 

B) Encontrei. 

C) Maria. 

D) Irmã. 

 

15. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras deveria ter sido escrito com X e não 

com CH: 

A) Mechilhão – Enfaichado. 

B) Champignon – Chance. 

C) Chantagem – Chão. 

D) Chapada – Chapéu. 

 

16. Gostava das coisas _______ claras. 

     Vinha aqui _______ vezes. 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras: 

A) As - Às. 

B) Às – As. 

C) Às – Às. 

D) As – As. 

  

17. Quando a ação foi praticada e finalizada o verbo está no: 

A) Futuro do subjuntivo. 

B) Futuro do passado complexo. 

C) Pretérito do futuro composto. 

D) Pretérito perfeito. 

 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

18. Efetue a seguinte operação: 0,27/0,43 + 1,37/2,69 – 3/9,42. 

A) 
1486828

1816019
 

B) 
1428

18019
 

C) 
1486

181
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D) 
28

18019
 

 

19.  Calcule 
log217

log213
. 

A) log1317 

B) log24 

C) log134 

D) log172 

 

20. Tendo os seguintes pontos cartesianos A (0,0) e B(3,4), calcular a distância entre eles: 

A) D=2 

B) D=3 

C) D=4 

D) D=5 

 

 




