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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2011. 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 
 

CARGO: ODONTÓLOGO DA SAÚDE DA FAMÍLIA   
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
SETEMBRO DE 2011. 

 

 
INSTRUÇÕES 

 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME 
COMPLETO 
* Duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou 
imperfeições gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 
minutos iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco 
alternativas (“a” a “e”), sendo: 
 
Questões de nº 01 a 05 - 1ª Prova: Português 
Questões de nº 06 a 10 - 2º Prova: Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - 3º Prova: Conhecimentos Específicos 
 
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após transferidas ao 
CARTÃO RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a 
resposta da questão, com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar 
rasurado, sob pena de desclassificação do Concurso. 
 
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova 
completo, juntamente com o CARTÃO RESPOSTA.  
 
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros 
candidatos, efetue empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o 
verso do caderno de prova como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude, 
indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato. 
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CARGO: ODONTÓLOGO DA SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 
1. “Mar, belo mar selvagem 
      Das nossas praias solitárias.” 
 
a) O adjetivo concorda em gênero com o substantivo a que se refere. 
b) O substantivo concorda em gênero e número com o adjetivo a que se refere. 
c) O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. 
d) O adjetivo concorda em número com o substantivo a que se refere. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
2. Em qual das alternativas os dois pontos estão sendo usados corretamente? 
 
a) São sentimentos essenciais na vida: amor, respeito, espírito de luta e solidariedade. 
b) O presidente insistiu nisto: que todos colaborassem. 
c) Deus disse: “Crescei e multiplicai-vos e dominai a terra”. 
d) As alternativas a, b e c estão corretas. 
e) Somente as alternativas a e c estão corretas. 
 
3. Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto: 
 
a) Puseram-se à discutir no bar. 
b) Escreva à lápis. 
c) Voltaram à casa ao anoitecer. 
d) De Curitiba fomos à Santa Catarina. 
e) De Fortaleza voltamos à Bahia.   
 
4. Analise as frases e assinale a que não apresenta vício de linguagem: 
 
a) Esse servidor jamais ganhou uma promoção. 
b) Esse servidor nunca ganhou uma promoção. 
c) Quanto se paga por cada equipamento? 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
5. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 
Se _______________ o material necessário, anotaremos tudo que vocês ___________________  
no dia em que nos ______________ novamente. 
 
a) obtivermos – propuseram – virmos 
b) obtivermos – propuzeram – veremos 
c) obtermos – propuserem – vermos 
d) obtermos – proporem – virmos 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06. Giuseppe Garibaldi foi um dos líderes que inspirou ideologicamente a Revolução Farroupilha, a qual 
chegou a expandir-se pelo litoral brasileiro onde em uma cidade catarinense foi proclamada a Republica 
Juliana. A Guerra do Contestado atingiu seu auge na cidade catarinense de: 
 
a) Blumenau. 
b) Laguna. 
c) Imbituba. 
d) Tubarão. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
07. Conforme disposto na Constituição Federal, é incorreto afirmar que ao servidor público da administração 
direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: 
 
a) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou 

função. 
b) investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, não sendo-lhe facultado 

optar pela sua remuneração. 
c) investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu 

cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo 
compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. 

d) em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será 
contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 

e) para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se 
no exercício estivesse.  

 
08. Antes de conquistar sua emancipação político-administrativa, Orleans pertencia ao Município de: 
 
a) Criciúma. 
b) Urussanga. 
c) Tubarão. 
d) Lauro Muller. 
e) Laguna. 
 
09. Pela Lei Estadual nº 981, de 30 de agosto de 1913 foi criado o Município de Orleans. Na época, o 
Governador do Estado de Santa Catarina era: 
 
a) Vidal Ramos. 
b) Lauro Muller. 
c) Hercílio Luz. 
d) Nereu Ramos. 
e) Adolfo Konder. 
 
10. O Município de Orleans pertence à Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC), a qual 
é formada pelos Municípios de: 
 
a) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Meleiro, Nova Veneza, Orleans, Sangão, 

Treviso e Urussanga. 
b) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, 

Siderópolis, Treviso e Urussanga. 
c) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, 

Sangão, Treviso e Urussanga. 
d) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Meleiro, Nova Veneza, Orleans, Sangão, 

Tubarão e Urussanga. 
e) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, 

Siderópolis, Tubarão e Urussanga. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. Entre os anestésicos abaixo, qual anestésico apresenta sua característica correta: 
 
a)  Lidocaína: quando não se empregam soluções de lidocaína associada a um vasoconstritor, a duração da 

anestesia aumenta de forma considerada. 
b)  Mepivacaína: produz discreta ação vasodilatadora. Por esse motivo, quando empregada na forma pura, 

com vasoconstritor, numa concentração de 3%, promove anestesia pulpar mais duradoura do que a 
lidocaína. 

c)  Prilocaína: é metabolizada mais rapidamente que a lidocaína, no fígado e nos pulmões, sendo que a orto-
toluidina, seu principal metabolito, pode induzir a formação de metemoglobina e causar 
metemoglobinemia, no caso de superdosagem. 

d)  Articaína: sua ação vasodilatadora é similar a lidocaína e metabolizada no pulmão e no plasma 
sanguíneo. 

e)  Bupivacaína: é metabolizada no pâncreas e por excreção renal. Devido a sua maior potencia, apresenta 
cardiotoxidade 4 vezes maior em relação à lidocaína. 

 
12. Qual das infecções virais apresenta a característica clínica correta: 
 
a)  Gengivoestomatite herpética aguda: mal-estar, faringite, rinite, intenso exantema prurítico, erupções na 

face e no tronco. 
b)  Varicela: febre, linfadenopatia cervical anterior, anorexia, irritabilidade e lesões orais dolorosas. 
c)  Herpes Zoster: febre de baixo grau, cefaléia, mal-estar, anorexia e mialgia, alterações salivares. 
d)  Sarampo: febre, mal-estar, coriza, conjuntivite e tosse. 
e)  Caxumba: dor na área do epitélio inervado pelo nervo sensitivo afetado, febre, mal-estar e cefaléia.  
 
13. Em tratamento de pacientes com condições médicas comprometidas, qual protocolo abaixo está correto: 
        
a) Angina Pectoris: Manter drágeas de nitroglicerina ao alcance e utilizar a nitroglicerina como pré-

medicação se indicado. 
b) Asma: auscultar o coração com estetoscópio para detectar ruídos antes da cirurgia oral e utilizar 

protocolo de redução de ansiedade. 
c) Insuficiência Renal Crônica: uso de drogas que dependem do metabolismo ou excreção renal. 
d) Hipertensos: Monitorar a pressão sanguínea do paciente a cada visita e sempre usar anestésicos locais 

contendo adrenalina. 
e) Insuficiência hepática: uso de drogas que requeiram metabolismo ou excreção hepática. 
 
14. Qual tipo físico das lesões abaixo está correta: 
 
a) Bulba: Grande massa palpável elevada acima da superfície epitelial fluido localizado dentro ou abaixo 

do epitélio da pele ou mucosa. 
b) Crostas: Área circunscrita com mudança de cor sem elevação. 
c) Mácula: Pequena loculação de fluido em ou sob epitélio. 
d) Pápula: Pequena massa palpável, elevada acima da superfície epitelial. 
e) Nódulo: fluido localizado dentro ou abaixo do epitélio da pele ou mucosa. 
 
15. Sobre drogas de emergência para o consultório odontológico, qual grupo farmacológico apresenta um 
exemplo incorreto: 
 
a) Anticonvulsivante: Diazepan. 
b) Anti-histamínico: Difenidramina. 
c) Corticosteróide: Naloxona. 
d) Vasodilatador: Nitroglicerina. 
e) Broncodilatador: Metaproterenol. 
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16. A resolução CFO-42/2003 do Código de Ética Odontológica de 2006 descreve como direitos 
fundamentais: 
 
a) Diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com liberdade de convicção, nos limites de suas 

atribuições, observados o estado atual da ciência e sua dignidade profissional. 
b) Exercer a profissão mantendo comportamento digno. 
c) Zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da odontologia e pelo prestígio e bom conceito da 

profissão. 
d) Exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho não sejam dignas, 

seguras e salubres. 
e) Manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnico-científico e culturais, necessários ao pleno 

desempenho do exercício profissional. 
 
17. Não constitui infração ética de acordo com o Código de Ética Odontológica 2006: 
 
a) Discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. 
b) Aproveitar-se de situações decorrentes da relação profissional/paciente para obter vantagem física, 

emocional, financeira ou política. 
c) Abster-se da prática de atos que impliquem mercantilização da Odontologia ou sua má conceituação. 
d) Deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas de tratamento. 
e) Executar ou propor tratamento desnecessário ou para qual não esteja capacitado. 
 
18. Sobre a lei que regula o exercício da odontologia, qual das afirmações não está correta: 
 
a) O exercício da odontologia no território nacional é regido pelo disposto na Lei 5.081/66. 
b) O exercício da odontologia no território nacional só é permitido ao cirurgião dentista habilitado por 

escola ou faculdade oficial ou reconhecida, após o registro do diploma na Diretoria do Ensino 
Fundamental, no Serviço Nacional de Fiscalização da Odontologia, sob cuja jurisdição se achar o local 
da atividade. 

c) Não poderão exercer a Odontologia no território nacional os habilitados por escolas estrangeiras, mesmo 
após a revalidação do diploma. 

d) É assegurado o direito ao exercício da odontologia, com as restrições legais, ao diplomado nas condições 
mencionadas no Decreto Lei n° 7.718, de 09 de julho de 1945, que regularmente se tenha habilitado para 
o exercício profissional, somente nos limites territoriais do Estado onde funcionou a escola ou a 
faculdade que o diplomou. 

e) É nula qualquer autorização administrativa a quem não for legalmente habilitado para o exercício da 
Odontologia.  

 
19. Entre as características morfológicas diferenciais dos dentes decíduos e permanentes, qual opção abaixo 
se encontra errada: 
         
a) O dente decíduo apresenta-se em menor tamanho em relação ao dente permanente. 
b) O dente decíduo apresenta uma coloração mais branco-leitoso e o dente permanente uma coloração 

branco-amarelada. 
c) O segundo molar decíduo é maior que o primeiro molar decíduo, já o primeiro molar permanente é maior 

que o segundo molar permanente. 
d) Os dentes decíduos apresentam maior constrição cervical que os permanentes. 
e) Os dentes permanentes apresentam amplo sentido M-D em comparação com a dimensão cérvico-oclusal 

do que os decíduos. 
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20. A limpeza e modelagem de canais radiculares são movimentos dinâmicamentes delicados, naturais, 
rítmicos e enérgicos. Qual desses movimentos distintos das limas e alargadores usados na modelagem está 
incorreto: 
 
a) Sondagem. 
b) Penetração-Tração. 
c) Remoção de resíduos. 
d) Zip. 
e) Patência. 
 
21. Sobre princípios artísticos aplicados a odontologia estética, assinale a opção correta ao se propor tal 
alteração da percepção de um único dente: 
 
a) Alargando: torne plano o contorno vestibular. 
b) Estreitando: desloque a convexidade cervical para a coroa clínica. 
c) Diminuindo: Desloque as linhas dos ângulos mesialmente. 
d) Aumentando: enfatize a proeminência da convexidade cervical. 
e) Diminuindo: desloque os contatos proximais para palatino. 
 
22. O efeito anticarieogênio dos fluoretos é bastante aceito como prevenção na saúde bucal graças à 
fluoretação no abastecimento de água ou aplicados por profissionais da área odontológica. Dentre os agentes 
para aplicação tópica por profissionais, qual opção abaixo esta incorreta: 
 
a)   Soluções e géis: Fluoreto de Sódio Naf 2% em gel é de fácil aplicação. 
b)  Soluções e géis: Fluorfosfato acidulado é um agente que contém 1,23% de F com ph3 que favorece a 

incorporação de flúor no esmalte. 
c)  Vernizes: Naf a 5% é indicado para uso pediátrico pela sua segurança e facilidade de aplicação. 
d)  Pastas Profiláticas: são preparadas com variadas concentrações. As que contêm carbonato de cálcio 

como abrasivo deverão conter NaF, devido à reatividade entre os dois compostos. 
e)  Soluções e géis: o fluoreto estanoso tem baixa utilização por profissionais devido ao sabor metálico, 

colorir lesões de cárie inicial e restaurações. 
 
23. Qual lesão patológica abaixo apresenta as seguintes características clínicas:  
“Apresenta-se como infecção aguda de rápida progressão que se dissemina lentamente estando associada à 
fibrose. Sua descrição clássica é de uma área endurada ‘lenhosa’ de fibrose, que, por último, forma uma área 
de abscesso central amolecido e formando uma fístula.” 
 
a)  Candidíase. 
b)  Impetigo. 
c)  Actinomicose. 
d)  Paracoccidioidomicose. 
e)  Leucoplasia. 
 
 
24. Qual doença periodontal abaixo apresenta tais características clínica: 
“Ocorre em qualquer idade, sendo vista mais freqüentemente em jovens e adultos de meia-idade, as papilas 
interdentais mostram-se altamente inflamadas e edemaciadas, revelam-se deformadas e demonstram áreas 
‘arrancadas’, de necrose em cratera, cobertas por uma pseudomembrana acinzentada. Comumente são 
percebidos um odor fétido, dor intensa, hemorragia espontânea e acúmulo de restos necróticos.” 
 
a) Gengivite. 
b) Gengivite Ulcerativa Necrosante Aguda. 
c) Periodontite Juvenil Localizada. 
d) Gengivite Descamativa. 
e) Periodontite de Progressão rápida. 
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25. Qual dos músculos supra e infra-hióideos abaixo não se encontra na região de cabeça e pescoço: 
  
a) Músculo estiloglosso. 
b) Músculo estilo-hiódeo. 
c) Músculo milo-hiódeo. 
d) Músculo omo-hiódeo. 
e) Músculo rombóide maior. 
 


