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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto
Mito universal, o lobisomem encontrou paz e refúgio
em Joanópolis (SP) – virou produto turístico e é festejado em 13 de agosto, sua data oficial. A criatura foi
convertida em símbolo da cidade em 1983, quando a
folclorista Maria do Rosário Tavares de Lima escreveu
Lobisomem: assombração e realidade, com histórias da
zona rural da região. Ao contrário do monstro da ficção, o lobisomem de Joanópolis é amigável, descrito
como um cachorro de cabeça rente ao chão, traseira
alta e orelhas grandes. É assustado e foge de quem o
encontra. Ao menos é isso o que relata Bento Pinheiro,
61 anos, que jura ter visto um há 23 anos: “Era noite e
ouvimos a cachorrada começar a latir. Saí à janela e vi:
ele batia a orelha, roncava, era grande como um bode”.
“A falta de luz elétrica nas roças alimentava a imaginação dos antigos”, diz o historiador Valter Cassalho, da
pitoresca associação dos Criadores de Lobisomens de
Joanópolis. “Os mitos servem para nos explicar algum
mistério ou fenômeno, é o caso das doenças desconhecidas décadas atrás. Os homens com icterícia,
que viviam vomitando, ou que não saíam de casa por
conta de problemas mentais tinham fama de serem
lobisomens. Até os filhos não batizados corriam esse
risco”, completa.
GORZONI, Priscila. O lobo sai da toca. National Geographic. São
Paulo: Abril, n. 89, p. 22, ago. 2007.

1. Na oração Ao contrário do monstro da ficção, o
lobisomem de Joanópolis é amigável, a palavra destacada pode ser substituída, sem alterar o sentido do
texto, por:
a.
b.
c.
d.
e.
.

( )
( )
( )
(X)
( )

alquimia
ciência
fixação
literatura
realidade

(15 questões)
2. Assinale a alternativa correta em relação aos verbos do texto.
a. ( X ) O tempo verbal que predomina no primeiro
parágrafo do texto, até […] zona rural da
região, indica que ele narra fatos do passado.
b. ( ) Todos os verbos relativos ao lobisomem estão
conjugados no tempo presente.
c. ( ) Os verbos conjugados no pretérito imperfeito,
como viviam, saíam, tinham, indicam que as
ações continuam a repetir-se atualmente.
d. ( ) No depoimento de Bento Pinheiro, há verbos
conjugados no presente.
e. ( ) Na opinião do historiador: “Os mitos servem
para nos explicar algum mistério ou fenômeno, é o caso das doenças desconhecidas
décadas atrás […]”, os verbos destacados
estão conjugados no passado porque se referem a doenças de antigamente.

3. Relacione os substantivos da coluna 1 com os
adjetivos da coluna 2.
Coluna 1
I. fidelidade
II. fixidez
III. ficção
Coluna 2
(
(
(
(

)
)
)
)

ficcional
fixo
fiel
fictício

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta, de cima para baixo
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

II, I, III, III.
II, III, I, III.
III, I, I, II.
III, II, I, II.
III, II, I, III.
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4. Classifique as palavras da coluna 2 (destacadas no
texto) de acordo com a coluna 1.
Coluna 1
I.
II.
III.
IV.

substantivo
verbo
adjetivo
pronome

Coluna 2
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

traseira
foge
símbolo
nos
pitoresca

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

I, II, I, IV, III.
I, II, III, I, IV.
I, II, IV, I, III.
II, I, III, IV, III.
III, I, I, IV, II.

5. Verifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as
afirmativas abaixo.
Na oração: A falta de luz elétrica nas roças alimentava a
imaginação dos antigos,
( ) o sujeito é luz elétrica.
( ) o predicado é verbal.
( ) o objeto direto é a imaginação dos antigos.
( ) o objeto indireto é nas roças.
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V, V, F, V.
V, F, V, V.
F, V, V, F.
F, V, F, F.
F, F, V, F.

.
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6. Assinale a alternativa correta.
Na oração:
Os homens que viviam vomitando ou que não saíam de
casa por conta de problemas mentais tinham fama de
serem lobisomens.
Se o sujeito for para o singular, a frase deverá ser reescrita da seguinte forma:
a. (

b.

c.

d.

e.

) …que vivia vomitando ou que não saía de
casa por conta de problemas mentais tinham
fama de serem lobisomens.
( ) …que viviam vomitando ou que não saíam
de casa por conta de problemas mentais tinha
fama de ser lobisomem.
( ) …que vivia vomitando ou que não saía de
casa por conta de problema mental tinha
fama de serem lobisomens.
( X ) …que vivia vomitando ou que não saía de
casa por conta de problemas mentais tinha
fama de ser lobisomem.
( ) …que vivias vomitando ou que não saías de
casa por conta de problemas mentais tinhas
fama de seres lobisomem.

7. Identifique a seqüência de vocábulos que podem
substituir as palavras destacadas abaixo e que, feitas
as concordâncias necessárias, ainda mantêm o sentido
do texto:
A criatura foi convertida em símbolo da cidade em 1983,
quando uma folclorista escreveu um livro com histórias
da zona rural da região.
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

o ser/crítica/ficções.
a fera/florista/contos.
o monstro/pesquisadora/narrativas.
o bicho/historiadora/crônicas policiais.
a coisa/investigadora/notícias esportivas.
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8. Assinale a alternativa na qual as palavras destacadas são pronomes que se referem, no texto, a
lobisomem.
a. ( X ) …o encontra/ …ele batia/ …sua data oficial.
b. ( ) …encontrou paz e refúgio/ …virou produto
turístico/ …é festejado.
c. ( ) …o que relata Bento Pinheiro/ …que jura ter
visto/ …como um cachorro.
d. ( ) …de quem o encontra/ …é isso o que relata/
…jura ter visto um.
e. ( ) …ele batia a orelha/ …roncava/ …era
grande como um bode.

Matemática

10. Um painel retangular de madeira de 3,36 m de
largura e 4,00 m de comprimento deverá ser totalmente recortado em quadrados, todos de mesmo
tamanho e sem deixar sobras. A medida máxima do
lado de cada quadrado, em centímetros, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

40
32
20
16
10

(3 questões)

9. Uma família gasta 1/4 de sua renda em alimentação, 3/10 em moradia, 3/20 em transporte e os restantes
R$ 300,00 em despesas gerais. A renda total desta
família, em reais, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
R$ 2.000,00
R$ 2.500,00

11. De um terminal rodoviário, partem ônibus para
a “Praia Bela” a cada 10 minutos, para a “Praia do
Surfista” a cada 15 minutos e para a “Praia do Pirata” a
cada 20 minutos. Às 6 h, partiram três ônibus um para
cada praia, ao mesmo tempo. A próxima partida simultânea dos ônibus para as três praias será às:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

6 h 45 min
7h
7 h 30 min
7 h 45 min
8h

.
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Estudos Sociais

(2 questões)

12. Em 26 de março de 1991, foi assinado um acordo
que visava à constituição de um mercado comum entre
a República Federativa do Brasil, a República Argentina,
a República do Paraguai e a República Oriental do
Uruguai, denominado de Tratado de Assunção.
Esse tratado deu origem ao:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

ONU
OEA
OTAN.
MERCOSUL.
UNIÃO BOLIVARIANA.

13. Analise a seqüência de acontecimentos abaixo:
1. Guerra do Paraguai.
2. Proclamação da independência do Brasil por
D. Pedro.
3. Renúncia do Presidente Jânio Quadros.
4. Fundação da cidade de Nossa Senhora do
Desterro (atual Florianópolis).
5. Proclamação da República.
Assinale a alternativa que mostra a seqüência correta
dos fatos acima, em ordem cronológica, do mais
antigo para o mais recente.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

1–2–5–3–4
1–2–5–4–3
2–1–4–5–3
2–4–1–3–5
4–2–1–5–3

.
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Legislação

(2 questões)

14. É dever do servidor:
a. ( ) Ser inassíduo e impontual ao serviço.
b. ( ) Ser desleal às instituições a que servir.
c. ( X ) Exercer com zelo e dedicação as atribuições
do cargo.
d. ( ) Ausentar-se do serviço durante o expediente,
sem prévia autorização da chefia imediata.
e. ( ) Filiar-se a partido político.

15. Não é requisito básico para a investidura em
cargo público:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Aptidão física e mental.
Filiação político-partidária.
Gozo dos direitos políticos.
Idade mínima de 18 (dezoito) anos.
Estar em dia no cumprimento das obrigações
eleitorais e do serviço militar obrigatório.
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Conhecimentos Específicos
16. Em relação ao gerenciamento de resíduos no
consultório odontológico, é correto afirmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Os reveladores jamais devem ser lançados na
rede coletora de esgoto, independente do
processo de neutralização do pH.
( ) Existem no total três tipos de resíduos de
serviços de saúde gerados nos consultórios odontológicos: biológicos, químicos e
perfurocortantes.
( ) Os resíduos químicos em estado líquido
devem ser acondicionados em recipiente
hermeticamente fechado, e logo após a sua
utilização, encaminhados para disposição final
em aterro comum.
( X ) Resíduos químicos que não apresentam risco
à saúde ou ao meio ambiente não necessitam
de tratamento, podendo alguns, inclusive,
serem reutilizados.
( ) Resíduos de amálgama e películas radiográficas devem ser encaminhados para recuperação de prata e os fixadores devem ser descartados na rede pluvial.

17. Assinale a alternativa que não pode ser citada
como medida para minimizar o risco de contaminação
no consultório odontológico:
a. ( X ) Utilizar a seringa tríplice na sua forma spray,
acionando os dois botões ao mesmo tempo.
b. ( ) Proceder a desinfecção concorrente das secreções e dos artigos contaminados.
c. ( ) Não reencapar as agulhas das seringas com as
mãos.
d. ( ) Empregar nos procedimentos o dique de borracha sempre que possível.
e. ( ) Usar máscaras de proteção respiratória e regular a saída de água de refrigeração.

(25 questões)

18. Considera-se que a higienização das mãos é a
mais relevante ação isolada para o controle das infecções nos serviços de saúde. Sobre esse procedimento,
pode-se afirmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Ao se aplicar o álcool para a lavagem das
mãos deve-se friccionar as mãos e logo em
seguida enxaguá-las com água corrente.
( X ) Preconiza-se que produtos à base de álcool só
devem ser aplicados quando as mãos estiverem livres de sujidade ou umidade visível.
( ) A anti-sepsia das mãos deve sempre ser realizada antes de procedimentos cirúrgicos,
sendo aceitos como princípios ativos para tal
ato apenas compostos de iodo.
( ) Durante o atendimento contínuo a um
mesmo paciente jamais se deve trocar as luvas
ou higienizar as mãos mais de uma vez.
( ) Profissionais da saúde portadores de infecções nas mãos podem conduzir suas atividades normalmente, não havendo qualquer
risco ao paciente.

19. Em um exame clínico o cirurgião-dentista relata
a necessidade de restauração no segundo pré-molar
permanente inferior esquerdo. Tal dente deve ser anotado no odontograma como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

16
24
35
44
45

.
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20. O adequado processo de limpeza, esterilização e
armazenamento do material odontológico é fundamental para que se evitem contaminações. Sobre os
procedimentos envolvidos nesse processo, é correto
afirmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Artigos que contenham lúmen nunca devem
ser enxaguados com bicos de água sob
pressão.
( ) Deve-se evitar que pinças e tesouras sejam
esterilizadas com suas articulações abertas, a
fim de evitar possíveis acidentes e cortes.
( ) Apesar de largamente empregado nos consultórios odontológicos, jamais se deve empregar detergente para a limpeza manual dos
materiais odontológicos.
( ) A esterilização química deve ser priorizada,
sendo empregadas alternativas apenas em
casos de materiais termoresistentes.
( X ) O processo de secagem manual do material
pode ser realizado com pano seco ou até
mesmo através de secadora de ar quente.

21. O cirurgião-dentista indicou a necessidade de
extração do dente 25, que apresenta coroa íntegra.
Para tal, o ACD deve passar o fórceps:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

16
17
69
150
151

22. Assinale abaixo a alternativa em que a relação
instrumento–função não está correta:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Calcador – restaurações.
Pinça hemostática – exodontias.
Sindesmótimo – tratamento de canal.
Alicate – aparelhos ortodônticos móveis.
Cureta periodontal – raspagens radiculares.

23. Para a realização de uma restauração de resina
fotopolimerizável, qual desses instrumentos deve
necessariamente estar presente na mesa?
a.
b.
c.
d.
e.
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Goiva.
Cinzel.
Brunidor.
Alavanca.
Espátula para inserção.

24. Quanto à terminologia descritiva das lesões fundamentais, é incorreto afirmar que:
a. (
b.
c.
d.

e.

) Erosão é uma perda do epitélio acima da
camada de células basais.
( ) Úlcera é uma perda de epitélio que se estende
para baixo da camada de células basais.
( ) Pápula é uma lesão sólida e elevada que mede
menos de 1 cm de diâmetro.
( X ) Nódulo é massa sólida e elevada, que se
estende em profundidade, com mais de 1 cm
de diâmetro.
( ) Mácula é uma área circunscrita de epiderme
ou mucosa com coloração diferente da região
circunjacente.

25. Os cimentos de fosfato de zinco constituem-se
importantes materiais odontológicos, e sobre os mesmos está correto afirmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.

.

( )
( )
( )
( )
(X)

) A temperatura da placa de vidro influencia no
tempo de presa, sendo que quando mais fria
acarreta menor tempo de trabalho.
( X ) A espatulação deve ser vigorosa e a incorporação do pó ao líquido realizada em pequenos
incrementos.
( ) Não se deve expandir a manipulação do
material sobre grande área da placa de vidro
sob pena de o material ficar excessivamente
granuloso.
( ) A mistura do pó e do líquido leva a uma presa
em pouco menos de 10 segundos; assim, o
tempo de manipulação é crítico.
( ) Deve ser seguida a relação de oito partes de
líquido para cada meia parte de pó, sendo o
primeiro colocado na placa antes do pó.
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26. Sobre as propriedades e especificidades de diferentes materiais odontológicos, é correto afirmar que:
a. ( X ) Na manipulação do gesso, para garantir hidratação mais uniforme, o ideal é se dispensar
água na cubeta antes do pó.
b. ( ) Para que seja corretamente inserida na cêntrix, o amálgama, após a sua trituração, deve
estar com consistência pastosa.
c. ( ) Além da vantagem estética, a vida média das
restaurações com resina são superiores às de
amálgama.
d. ( ) A única indicação de uso do cimento de ionômero de vidro é como material forrador em
determinadas situações clínicas.
e. ( ) Durante a espatulação dos cimentos de óxido
de zinco e eugenol deve-se cuidar para que
o tempo decorrido não seja superior a 20
segundos.

28. A dentição decídua e a dentição permanente
completas são compostas por, respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

20 e 30 dentes.
20 e 32 dentes.
30 e 20 dentes.
32 e 20 dentes.
32 e 32 dentes.

29. Assinale a alternativa que descreve corretamente
as glândulas salivares que correspondem na figura aos
pontos 1, 2 e 3, respectivamente:

27. Sobre a anatomia dos dentes, faça as correspondências das colunas.
Coluna 1
1.
2.
3.
4.

Raiz.
Esmalte.
Dentina.
Polpa.

Coluna 2
(

) É a camada mais externa da superfície do
dente.
( ) Mantém o dente inserido no osso.
( ) Contém o tecido nervoso e os vasos
sanguíneos.
( ) É composto(a) por uma série de túbulos empilhados em camadas.
Assinale a alternativa que indica a seqüência correta
marcada de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1, 2, 3, 4
2, 1, 3, 4
2, 1, 4, 3
3, 1, 4, 2
4, 3, 1, 2

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Submandibular, sublingual e parótida.
Sublingual, parótida e submandibular.
Sublingual, submandibular e parótida.
Parótida, sublingual e submandibular.
Parótida, submandibular e sublingual.

30. Será realizada uma restauração na cavidade
mésio-oclusal (MO) do primeiro molar decíduo superior esquerdo. Trata-se de uma cavidade classe:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

I no dente 66
II no dente 26
II no dente 64
III no dente 55
III no dente 74

.
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31. O trabalho em equipe é fundamental para a adequada condução das ações e estratégias em saúde na
atenção básica no Brasil. No que se refere ao cuidado
de pacientes diabéticos no Sistema Único de Saúde,
é recomendada como atribuição do Atendente de
Consultório Dentário:
a. ( X ) Desenvolver atividades educativas e agendar
os pacientes com diabetes quanto ao retorno
e preservação do tratamento.
b. ( ) Realizar procedimentos preventivos, como
raspagem subgengival, minimizando problemas periodontais que são freqüentes nessa
população.
c. ( ) Controlar o estoque de medicamentos, dispensá-los aos pacientes e solicitar a reposição
dos mesmos de modo que não haja falta de
estoque que prejudique os usuários do SUS.
d. ( ) Traçar o perfil epidemiológico de saúde bucal
e de necessidades de tratamento dos pacientes com diabetes na comunidade em que o
profissional está atuando.
e. ( ) Orientar a repetição de medicamentos de
pacientes que estejam controlados e que não
apresentaram intercorrências, avaliando as
interações medicamentosas.

33. Sobre o Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Não compete à direção estadual do SUS coordenar ações de alimentação e nutrição, atividades restritas aos municípios.
( X ) A organização e a coordenação do Sistema
de Informação de Saúde é atribuição das
três esferas do governo (União, Estados e
Municípios).
( ) Apesar de o atendimento domiciliar já ser
estabelecido no âmbito do SUS, o mesmo
ainda não ocorreu com a internação
domiciliar.
( ) O setor privado não pode participar de
maneira complementar no SUS, exceto as
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
( ) A assistência farmacêutica está prevista no
campo de atuações do SUS, o que não ocorre
com as ações da saúde do trabalhador, vinculadas a outro ministério.

34. Dada a sentença abaixo:
As instâncias de controle social do Sistema Único de
Saúde são o(a)                  ,

32. A integralidade é um dos princípios do SUS e
sobre a mesma é correto afirmar que se refere:
a. ( ) À igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
b. ( ) À preservação da autonomia das pessoas na
defesa de sua integridade física e moral.
c. ( ) À descentralização político-administrativa do
sistema, cabendo aos municípios as decisões
mais próximas à população.
d. ( X ) A um conjunto de ações e serviços exigidos
para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
e. ( ) Ao direito que as pessoas atendidas têm
de ter acesso à exata informação sobre sua
saúde.

que é deliberativo(a) e o(a)            
          , que avalia a situação de saúde
e propõe políticas para a área. A composição do
Conselho de Saúde é paritária, cabendo maior parte
da representação aos           .
Assinale a alternativa que preenche correta e sequencialmente as lacunas da sentença acima.
a. (
b.
c.
d.
e.

.
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) Conferência de Saúde ; Conselho de Saúde ;
gestores.
( ) Conselho Regional de Odontologia ;
sindicato ; profissionais de saúde do SUS.
( ) Conselho de Saúde ; Conferência de Saúde ;
gestores.
( ) Conferência de Saúde ; Conselho de Saúde ;
usuários.
( X ) Conselho de saúde ; Conferência de Saúde ;
usuários.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

35. Em relação à habilitação de municípios e estados
e às condições de gestão estabelecidas na Norma
Operacional de Assistência à Saúde (NOAS-SUS 2002),
não está correto afirmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Os municípios podem se habilitar em apenas
duas condições: gestão plena da atenção
básica ampliada e gestão plena do sistema
municipal.
( ) É atribuição do estado habilitado na gestão
avançada do sistema estadual gerir sistemas
municipais em municípios não habilitados em
nenhuma das condições de gestão vigentes
no SUS.
( X ) Será estimulado que os municípios com gestão plena da atenção básica ampliada firmem
o Pacto de Indicadores da Atenção Básica, mas
não está prevista desabilitação caso declinem
da proposta.
( ) Estarão passíveis de desabilitação da gestão
plena da atenção básica ampliada os municípios que não cumprirem as metas de cobertura vacinal para avaliação da Atenção Básica.
( ) O repasse fundo a fundo pelo Ministério da
Saúde será suspenso quando tal necessidade
for indicada por auditoria realizada pelos componentes estadual ou nacional, respeitando o
prazo de defesa do município.

36. Um método eficaz e bastante difundido para
a prevenção de cárie dentária é o bochecho com
flúor. Assinale a alternativa que indica corretamente
a freqüência do procedimento com a respectiva
concentração:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Diário com fluoreto de sódio a 0,2%
Diário com monofluorfosfato de sódio a 1,23%
Semanal com fluoreto de sódio a 0,05%
Semanal com fluoreto de sódio a 0,2%
Semestral com monofluorfosfato de sódio a
1,23%

37. Qual das especialidades odontológicas está relacionada, respectivamente, com o tratamento de gengivas e com o tratamento do canal do dente?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Periodontia e Endodontia.
Semiologia e Endodontia.
Periodontia e Dentística.
Cirurgia e Endodontia.
Cirurgia e Dentística.

38. Uma criança de 3 anos de idade apresenta associado ao dente 54 cariado um aumento de volume
por vestibular e necessita de um exame radiográfico.
Nesse caso, é preconizado que a película radiográfica
seja segura pelo(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

THD.
ACD.
Criança.
Cirurgião-dentista.
Acompanhante.

39. Quanto à anatomia dental, o primeiro molar permanente inferior apresenta:
a. ( X ) Três cúspides vestibulares e
duas cúspides linguais.
b. ( ) Duas cúspides vestibulares e
duas cúspides linguais.
c. ( ) Três cúspides vestibulares e
três cúspides linguais.
d. ( ) Duas cúspides vestibulares e
três cúspides linguais.
e. ( ) Três cúspides vestibulares e
uma cúspide lingual.

.
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40. Quais instrumentos estão relacionados ao procedimento de restauração com o amálgama dental?
a. ( ) Condensador, cureta e sonda exploradora.
b. ( X ) Condensador, brunidor ovóide, esculpidor
de Hollemback.
c. ( ) Condensador, brunidor de Haper,
esculpidor Lecron.
d. ( ) Cureta, matriz metálica, esculpidor de Frahn.
e. ( ) Cureta, brunidor ovo de pombo, esculpidor
de Maria.

.
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