PROCESSO SELETIVO EDITAL 003/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL-SC
CIRURGIÃO DENTISTA

Nome do(a) Candidato(a)

Número de Inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Legislação Municipal
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

Nº QUESTOES
5
5
5
10

Total de questões

25

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha,
solicite a presença do fiscal.
• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no
espaço indicado na frente do cartão.
• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa,
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo
totalmente o espaço, e não apenas “x”.
• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS
devidamente preenchido e assinado.
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.
• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
Destaque aqui:
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LÍNGUA PORTUGUESA
“Ficara sentada à mesa a ler o Diário de Notícias,
no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a
sutache, com largos botões de madrepérola; o cabelo
louro um pouco desmanchado, com um tom seco do
calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da
cabeça pequenina, de perfil bonito; a sua pele tinha a
brancura tenra e láctea das louras; com o cotovelo
encostado à mesa acariciava a orelha, e, no
movimento lento e suave dos seus dedos, dois anéis
de rubis miudinhos davam cintilações escarlates.”

segunda imagem demonstra uma placa de sinalização,
entretanto e considerada uma linguagem não verbal.
d) Nenhuma das alternativas.
4) De acordo com as funções da linguagem:
referencial conativa, emotiva, metalinguística, poética
e fática, assinale a alternativa CORRETA.
I)

Soneto de Fidelidade
De tudo ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento

(“O Primo Basílio, Eça de Queiroz”)

1) Assinale a alternativa CORRETA referente ao trecho
acima, retirado da obra:
“O Primo Basílio, Eça de Queiroz”.
a) o trecho acima demonstra uma linda mulher, que lia o
diário de notícias.
b) o trecho acima demonstra, que uma mulher morena,
estava lendo um diário de notícias.
c) o trecho acima demonstra, que uma mulher estava
lendo um livro, no sofá da sala.
d) Nenhuma das alternativas.

II) - Alô! Como vai?
- Tudo bem, e você?
- Vamos ao cinema hoje?
-Sim.
III ) Escrevo porque gosto de escrever. Ao passar as
ideias para o papel, sinto-me realizada.
a) I-emotiva ou expressiva, II- poética e III-referencial.
b) I-emotiva ou expressiva, II- fática e III-metalinguística.
c) I- poética, II-fática e III-emotiva.
d) Nenhuma das alternativas.

2) De acordo com o trecho lido, assinale a alternativa
CORRETA referente ao gênero e da estrutura textual.
a) narrativo
b) descritivo.
c) dissertativo.
d) Nenhuma das alternativas.

5) Assinale a alternativa CORRETA, referente aos
fenômenos
semânticos:
sinonímia,
homonímia,
antonímia,
paronímia,
hiponímia,
hiperonímia,
ambiguidade, polissemia e conotação.
I) Ele abriu mão dos seus direitos.
II) Ela tem um coração de pedra.
III) A menina de azul foi a praia.
a) I-polissemia, II-conotação, III-sinonímia.
b) I- conotação,II- sinonímia,III- ambiguidade.
c) I-polissemia,II- ambiguidade,III- polissemia.
d) Nenhuma das alternativas.

3) Assinale a alternativa CORRETA referente a
linguagem verbal e não verbal.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
6) Conforme a Lei Orgânica do Município de Cocal do
Sul- SC, Art. 82 Incumbe ao Município, articulado ou
não com o Estado e a União, por seus órgãos de
administração direta ou indireta: V - exigir, na forma
da Lei, para instalação de obras ou de atividade
potencialmente
causadoras
de
significativa
degradação ambiental, estudos prévios de impacto
ambiental, devendo: Analise os itens abaixo:
I) instituir; sob a coordenação do órgão competente,
equipe técnico multidisciplinar para definição dos
critérios e prazos destes estudos com a participação
de outras instituições oficiais na questão ambiental,
que o analisarão e aprovarão de forma integrada.
II) definir formas de participação das comunidades
interessadas.
III) submeter ao órgão competente do Município os
prazos e etapas do projeto de recuperação ambiental.
IV) dar ampla publicidade, inclusive em audiências
públicas, de todas as faces do empreendimento e dos
estudos
de
impacto
ambiental.
V) fiscalizar aplicando as ações que a Lei dispuser, as
atividades que possam atingir o meio ambiente.
Estão CORRETOS os itens:
a) Somente I, II, III, V.
b) Somente os itens I, II, IV, V.
c) Somente os itens II, III, V.
d) Nenhuma das alternativas.

a) A primeira imagem está relacionada a uma entrevista
de emprego, entretanto pode ser considerada uma
linguagem não verbal.
b) A primeira imagem remonta a ideia de um cenário, uma
entrevista, por meio da oralidade, já a segunda imagem e
uma símbolo, portanto ambas imagens são consideradas
linguagens verbais.
c) A primeira imagem pode ser considerada língua verbal,
uma comunicação feita por meio de vocábulos, já a
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7) Referente a Lei Orgânica do Município de Cocal do
Sul- SC, Art. 93 São direitos específicos dos
servidores públicos, além de outros estabelecidos em
Lei: Assinale a alternativa que apresenta três direitos
do artigo citado acima;
a) piso de vencimento ou de salário proporcional à
extensão e complexidade do trabalho; garantia de
vencimento ou de salário nunca inferior ao piso salarial,
inclusive para os que percebam remuneração
variável; percepção dos vencimentos, salários ou
proventos, até o 5º(quinto) dia útil do mês subsequente.
b) regime jurídico único; planos de carreira voltados à
profissionalização; servidores públicos designados para o
exercício de cargos em comissão terão os mesmos
benefícios concedidos aos servidores públicos efetivos.
c) vencimentos, salários com vantagens decorrentes do
exercício do cargo ou função; aumento dos riscos
inerentes ao trabalho; função acessível que preencham os
requisitos estabelecidos.
d) Nenhuma das alternativas.

Estão CORRETAS as afirmativas:
a) Apenas I, II, IV.
b) Apenas I, III.
c) I, II, III, IV.
d) Nenhuma das alternativas.
CONHECIMENTOS GERAIS
11) Com o resultado das eleições municipais, começa
a corrida presidencial para 2018. Mesmo sem a
definição dos candidatos é possível perceber a
influência do último pleito nas simulações. Referente a
isso, assinale a alternativa CORRETA:
a) Serão eleitos o presidente da República, os senadores,
o governador de Estado e os prefeitos municipais.
b) Ocorrerão em meio à crise política e econômica
causadas pelos desdobramentos da Operação Lava Jato e
que levaram ao impeachment do ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso.
c) O segundo turno é uma etapa adicional da eleição que
só ocorre quando nenhum candidato alcança a maioria
absoluta dos votos válidos.
d) Nenhuma das alternativas.

8) Conforme a Lei Complementar Nº. 0006/2003 de 14
de outubro de 2003 do Município Cocal do Sul- SC.
Defina posse de acordo com o Art. 14. Posse-------.
a) é o ato pelo qual o cargo efetivo de classe inicial de
carreira ou cargo em comissão, é atribuído ao servidor.
b) é a investidura do servidor em cargo de atribuições e
responsabilidades afins, compatíveis com a limitação que
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental,
comprovada por junta médica oficial.
c) é a aceitação expressa do cargo identificado no ato de
nomeação, com o compromisso de bem servir,
formalizada com a assinatura do termo pela autoridade
competente e pelo empossado.
d)Nenhuma das alternativas.

12) A Geografia no Brasil, é o desenvolvimento
histórico que tiveram os conhecimentos geográficos a
respeito do país, atravessando várias fases. Destarte,
assinale a alternativa CORRETA:
a) A primeira fase da Geografia no Brasil inicia-se em
2000, com as descrições da terra recém-descoberta e a
ser conquistada, juntamente com os indígenas.
b) Na segunda metade do século XX, com o processo de
colonização já consolidado, começa a ser produzida uma
série de trabalhos descritivos de cunho geográfico, feitos
por italianos que se fixaram na terra brasileira.
c) O Brasil, durante a colonização portuguesa, exerceu a
função de fornecedor de matérias-primas e não conseguiu
alcançar sua industrialização.
d) Nenhuma das alternativas.

9) De acordo com a Lei N°. 1.168, de 02 de outubro de
2013 do Município Cocal do Sul- SC. Complemente o
Art. 2° O Plano Plurianual da Administração Pública
Municipal de Cocal do Sul para o quadriênio 2014/2017
contemplará:
a) as metas da Administração para o quadriênio
2014/2017,
consolidadas
por
programas
e
as
correspondentes fontes de recursos, são aquelas
constantes dos anexos que acompanham esta Lei.
b) as despesas de capital e outras delas decorrentes e as
relativas aos programas de duração continuada,
expressas nos anexos que acompanham esta Lei.
c) As planilhas que compõem o Plano Plurianual,
representadas nos anexos mencionados nesta Lei, serão
estruturadas em programa, diagnóstico, diretrizes,
objetivos, ações, produto, unidade de medida, meta, valor
e fonte de recursos.
d)Nenhuma das alternativas.

13) Hoje, no Brasil, a urbanização se intensificou com
a expansão das atividades industriais, fato que atraiu
milhões de pessoas para as cidades. Esse fenômeno
provocou
mudanças
drásticas
na
natureza,
desencadeando diversos problemas ambientais.
Sabendo disso, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Um fator agravante para a natureza é o aumento do
escoamento
superficial,
podendo
gerar
grandes
alagamentos nas áreas mais baixas.
b) A expansão da rede urbana não obriga o planejamento,
não correndo o risco de possuir áreas inadequadas para a
moradia.
c) Nos grandes centros industrializados, os problemas
ambientais são mais alarmantes, onde a emissão de
gases dos automóveis e das fábricas polui a atmosfera e
retém calor.
d) Nenhuma das alternativas.

10) Embasado na Constituição do Estado de Santa
Catarina, Art. 180 — O uso, pelo Poder Público
estadual, dos meios de comunicação social se
restringirá à publicidade obrigatória de seus atos
oficiais e à divulgação de: Analise as afirmativas
abaixo sobre o artigo citado acima:
I) notas e avisos oficiais de esclarecimento.
II) campanhas educativas de interesse público.
III) campanhas com a participação da sociedade civil e
das comunidades.
IV) campanhas de racionalização e racionamento do
uso de serviços públicos e de utilidade pública.

14) Os problemas ambientais do Brasil, aqueles que
afetam o meio ambiente, são múltiplos, vastos e de
enorme
gravidade,
prejudicando
todos
os
seus biomas. Por conseguinte, assinale a alternativa
CORRETA:
a) Florestas ricas em espécies estão sendo destruídas
para abrir espaço para a criação de gado, plantações, ou
para outras monoculturas agrícolas.
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b) A exploração excessiva das pastagens faz com que o
solo crie nutrientes naturais para melhorar a agricultura no
local, desencadeando recursos variados para a sociedade.
c) O uso intensivo dos químicos na lavoura foi um
resultado da modernização da agricultura e são
efetivamente venenos que contaminam o ambiente e os
alimentos, exceto os seres humanos que os consomem.
d) Nenhuma das alternativas.

interrupção são semelhantes às da prevenção das
lesões de cárie, assinale a alternativa que não
apresenta possibilidade de reverter ou interromper o
progresso das lesões de cárie:
a) Uso de dentifrícios e enxaguatórios contendo flúor.
b) Alteração da dieta, aumentando a ingestão de
carboidratos fermentáveis como a sacarose.
c) Aumento do consumo de água para regularização do
fluxo salivar.
d) Nenhuma das alternativas

15) A violência está crescendo a cada dia,
principalmente nas grandes cidades brasileiras. A falta
de um rigor maior no cumprimento das leis, aliada as
injustiças sociais podem, em parte, explicar a
intensificação destes problemas em nosso país.
Sendo assim, assinale a alternativa CORRETA:
a) Diversos fatores colaboram para aumentar a violência,
tais como a urbanização demorada, que traz um grande
fluxo de pessoas para as áreas rurais e as fortes
aspirações de consumo, em parte frustradas pelas
dificuldades de inserção no mercado de trabalho.
b) A violência se manifesta por meio da tirania, da
opressão e do abuso da força. Ocorre do constrangimento
exercido sobre alguma pessoa para obrigá-la a fazer ou
deixar de fazer um ato qualquer.
c) As causas da violência são associadas, em parte, a
problemas sociais como dívidas pessoais, fome e
cansaço. Um Estado ineficiente contribui para aumentar a
sensação de justiça e impunidade, que é, talvez, a
principal causa da violência.
d) Nenhuma das alternativas.

19) A placa dental é composta principalmente por
microrganismos, contendo aproximadamente 1011
bactérias por grama de material. Ela á classificada
como supragengival e subgengival estando a
especificidade
local
relacionada
a
doenças
periodontais. Com relação às placas é INCORRETO
afirmar que:
a) Sua remoção é possível através de lavagem ou spray.
b) A placa tem grande importância no início, e
desenvolvimento, da gengivite.
c) As placas associadas aos dentes são determinantes
para a formação de cálculos e cáries radiculares.
d) Nenhuma das alternativas.
20) O periodonto é constituído por tecidos moles e
tecidos duros, quanto a um de seus componentes, o
cemento, é CORRETO afirmar que:
a) O cemento é composto majoritariamente por material
orgânico.
b) Em um paciente saudável o cemento é visível.
c) O cemento não possui inervação e é avascular.
d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) O cimento de óxido de zinco e eugenol (ZOE) é um
material de comprovada ação bactericida, eficiente
para a esterilização do tecido e para a redução de
microrganismos remanescentes na dentina. Qual das
respostas abaixo não apresenta relação com a ação
do ZOE na prática clínica:
a) A alta afinidade pela membrana plasmática e
capacidade de inibição da respiração celular.
b) Capacidade de retirar a umidade excessiva provinda do
edema causado pela inflamação.
c) Permite redução do processo inflamatório pela inibição
da síntese de prostaglandinas.
d) Nenhuma das alternativas.

21) O hemangioma de tipo cavernoso ou misto
apresentam uma característica importante que faz com
que o cirurgião tome extremo cuidado durante o
procedimento cirúrgico de modo a não causar seu
rompimento. Qual das alternativas abaixo corresponde
a essa característica?
a) São altamente vascularizados.
b) Apresentam grande carga viral.
c) Se perfurados dobram de tamanho.
d) Nenhuma das alternativas.
22) A parotidite aguda é uma infecção aguda da
parótida por bactérias provenientes da boca. A
desidratação e má higiene bucal são fatores
predisponentes desta condição. O diagnóstico deve
ser fundamentado a partir da:
a) Sialografia.
b) Exames laboratoriais do material colhido.
c) Exame físico e histórico clínico.
d) Nenhuma das alternativas.

17) Sendo a bolsa periodontal uma alteração do tecido
mole, a sondagem apresenta-se como método mais
seguro de detecção das mesmas, sendo necessária
uma exploração cuidadosa e abrangente visando a
determinação de áreas mais profundas. Com relação
ao sangramento à sondagem no decorrer do
tratamento é CORRETO afirmar que:
a) Se o tratamento periodontal for bem-sucedido o
sangramento à sondagem continuará.
b) Se o tratamento periodontal for bem-sucedido o
sangramento à sondagem será interrompido.
c) O sangramento à sondagem não possui relação com a
qualidade do tratamento.
d) Nenhuma das alternativas.

23) Segundo as etapas do preparo cavitário a forma
de resistência se caracteriza pela forma a ser dada a
cavidade de modo que o dente e o material
restaurador resistam aos esforços mastigatórios e as
variações de volume dos materiais utilizados. Assim, a
forma de resistência de cavidade para amálgama deve
oferecer determinada espessura (≥ 2mm) em áreas de
esforço oclusal, pois:
a) O amálgama é quebradiço e fode sofrer fraturas.
b) Auxilia em sua moldagem.
c) O amálgama se expande devido variações térmicas.
d) Nenhuma das alternativas.

18) As lesões resultantes da cárie apresentam o
dinamismo de ciclos de atividade destrutiva e
períodos de inatividade. Assim o diagnóstico precoce
da lesão cariogênica apresentam a possibilidade de
interrupção do processo antes da instalação da
cavitação. Sabendo que as estratégias para
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24) Com relação a classificação de Back, as cavidades
tipo III e tipo IV condizem respectivamente a:
a) Cavidade preparadas nas faces oclusais de molares e
pré-molares; e, cavidades preparadas nas faces proximais
do incisivos e caninos sem remoção do ângulo incisal.
b) Cavidades preparadas nas faces proximais dos
incisivos e caninos, sem remoção do ângulo incisal; e,
cavidades preparadas nas faces proximais do incisivos e
caninos, com remoção e restauração do ângulo incisal.
c) Cavidades preparadas nas faces proximais do incisivos
e caninos, com remoção e restauração do ângulo incisal;
e, cavidades preparadas nas faces proximais dos incisivos
e caninos, sem remoção do ângulo incisal.
d) Nenhuma das alternativas.
25) A periodontite é um processo inflamatório que
afeta as estruturas de sustentação dos dentes
podendo acarretar em destruição completa do
ligamento periodontal. Sabendo que a formação e
crescimento do biofilme afeta diretamente a flora local
e que o gênero de bactérias é determinante para o
processo inflamatório. As bactérias que predominam
na periodontite são:
a) Gram positivas facultativas.
b) Gram negativas aeróbicas.
c) Gram negativas anaeróbicas.
d) Nenhuma das alternativas.
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