
 

Prefeitura Municipal de BOMBINHAS - SC 

Processo Seletivo Simplificado 014/2018 
 
 

 
 

PROVA  - ODONTÓLOGO 
 

 

INSTRUÇÕES 

1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição. 

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, 
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova. 

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro 
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta. 

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o. 

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto 
em cada questão, preenchendo completamente o espaço 
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta. 

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em 
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do 
espaço destinado para cada marcação, anularão a questão. 

8.Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de 
preenchimento. 

9.Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação 
entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e 
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências 
implicará a exclusão do candidato. 

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao 
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta. 

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido 
na duração desta prova. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS 
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NUMERO DE INSCRIÇÃO 
 

 
CRONOGRAMA PREVISTO 

Atividade Data Local 

Divulgação do Gabarito Provisório 05/11/2018 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal 

Prazo de recursos do Gabarito Provisório 06 e 07/11/2018 Protocolo da Prefeitura Municipal 

Divulgação do Gabarito Oficial 08/11/2018 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal 

 
 

Língua Portuguesa 

 
Questão 01 

http://www.bombinhas.sc.gov.br/
http://www.bombinhas.sc.gov.br/


Assinale a resposta certa, considerando o uso das palavras mau/mal, cessão/sessão/seção: 
A) Ele sempre foi mal pagador. / A seção de direitos autorais é aqui, na sala B. 
B) Soou mal aquele adeus. / Cessão de direitos autorais: aprovada! 
C) Às vezes sou mau interpretado. / A sessão de tênis está fechada. 
D) Nem sempre estou de mau humor. / Cessão de cinema: esgotada! 
 
Questão 02 
Das assertivas abaixo somente uma oferece oração com sujeito oculto, assinale-a: 
A) Por mim, estás fora! 
B) Os estudantes da sexta série da escola estadual estão todos aprovados. 
C) Faz calor ao sul do Taiti. 
D) Há muitas amigas sinceras. 
 
Questão 03 
Escolha a alternativa em que a frase esteja escrita segundo a norma culta da Língua Portuguesa: 
A) A maioria das pessoas gostam de praias selvagens. 
B) Queres que eu respondo para ti? 
C) Se tu fazer direito, será classificado. 
D) Há bastantes provas contra o rei. 
 
Questão 04 
Escolha a alternativa em que o uso do “por que”, assim como está escrito neste enunciado, foi empregado 
CORRETAMENTE: 
A) Estou feliz por que você voltou! 
B) Esta é a receita por que me guio. 
C) Você comprou por que? 
D) Ninguém me disse o por que, somente deram-me as costas e se foram. 
 
Questão 05 
Escolha a alternativa em que o uso do “por que”, assim como está escrito neste enunciado, foi empregado 
CORRETAMENTE: 
A) Estou feliz por que você voltou! 
B) Esta é a receita por que me guio. 
C) Você comprou por que? 
D) Ninguém me disse o por que, somente deram-me as costas e se foram. 
 
Questão 06 
Das orações abaixo, uma delas NÃO apresenta predicado, marque-a: 
A) Boa noite, senhoras e senhores, padrinhos das crianças! 
B) Nossa, permaneceram intactas, as flores! 
C) Veja bem as decisões que tomas! 
D) Dias melhores virão! 
 
Questão 07 
Das assertivas abaixo somente uma oferece oração coordenada sindética aditiva: 
A) Canto, por isso sou afinada. 
B) Quer falar, quer calar. 
C) Chegou, mas saiu. 
D) Dormem, mas também acordam. 
 
Questão 08 
Das frases dadas, somente uma apresenta advérbio: 
A) Somos todos amigos. 
B) Está tudo certo. 
C) Bebeu meio litro de água. 
D) Preferia fica a sós. 
 
Questão 09 
Todas as assertivas abaixo reúnem enunciados verbais, EXCETO: 



A) Boa noite, Dona Margarida, escolha a data da sua folga. 
B) Concedemos folga para a Dona Margarida. 
C) Boa tarde, Dona Margarida: folgada! 
D) A folga da Dona Margarida é amanhã. 
 
Questão 10 
A crase está mal aplicada na alternativa: 
A) Voltei à casa para pegar os ingressos que esqueci no meu quarto. 
B) Fui à casa de cultura ver a exposição. 
C) Fui à Bombinhas dos mergulhos ecológicos. 
D) Voltei à Romênia de avião. 
 

Matemática 

 
Questão 11 
Roberto ganhava em seu trabalho um salário de R$ 750,00, ele foi promovido e ganhou um aumento de 
32%, logo, o novo salário dele passou a ser: 
A) R$ 840,00                    
B) R$ 890,00 
C) R$ 940,00 
D) R$ 990,00 

 
Questão 12 
Para fazer uma piscina de 14 m de comprimento por 2,5 m de altura e 3,6 m de largura, um pedreiro cobrou 
à razão de R$ 7,00 o m³. Qual o valor dessa piscina? 
A) R$ 882,00                   
B) R$ 852,00 
C) R$ 782,00 
D) R$ 342,00 
 
Questão 13 
Rodrigo usa como meio de transporte para ir trabalhar sua bicicleta, ele leva 45 minutos na ida e 45 
minutos na volta. Se Rodrigo trabalha seis dias na semana, podemos dizer que Rodrigo passaria quanto 
tempo pedalando sua bicicleta ao longo de uma semana? 
A) 9 horas 
B) 9 horas e 30 minutos 
C) 10 horas 
D) 11 horas e 30 minutos 
 
Questão 14 
No final do inverno, uma loja de calçados ofereceu 30% de desconto em todos os sapatos. Uma pessoa, 
ao comprar um sapato de R$86,00, recebeu, em reais, um desconto de: 
A) R$ 20,20 
B) R$ 24,70 
C) R$ 25,80 
D) R$ 30,80 
 
Questão 15 
Quantos quilos pesa uma caixa com 278 bolas de vidro, sabendo que cada bola pesa 7 gramas? 
A) 0,936 kg 
B) 1,946 kg 
C) 2,046 kg 
D) 3,096 kg 
 
 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 

 
Questão 16 



Os candidatos em disputa no Segundo Turno das Eleições 2018, para Presidente, no Brasil são: 
 
a) Lula e Dilma; 
b) Aécio Neves e Ciro Gomes; 
c) Bolsonaro e Haddad; 
d) Ciro Gomes e Haddad; 
 
Questão 17 
O __________________________ foi instituído pela Lei nº 8.069, em 13 de julho de 1990. Nela, constam 
os direitos da criança (até 12 anos de idade) e do adolescente (de 12 a 18 anos de idade). A alternativa 
que completa corretamente a frase acima é: 
 
a) Estatuto da criança e do Adolescente, ECA 
b) Estatuto do Idoso 
c) Estatuto do Mais carente 
d) Bolsa Família 
 
Questão 18 
Em Outubro deste ano, completa-se 10 anos do sequestro de cárcere privado mais longo da história de 
São Paulo até 2008. O episódio terminou com uma jovem de 15 anos morta pelo namorado e sua amiga 
Nayara, ferida. O relato acima refere-se ao: 
 
a) Caso Eloá, morta pelo namorado em São Paulo; 
b) Caso Susane Richthofen; 
c) Caso Camila Bauer Jhan; 
d) Caso dos irmão Cravinhos; 
 
Questão 19 
Em Abril de 2016, foi criado o Decreto de Lei que reconhece a identidade de gênero de pessoas travestis 
e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, no que diz 
respeito ao nome, permitindo o uso do: 
 
a) Nome condicional; 
b) Nome Social; 
c) Nome Carismático; 
d) Nome Civil; 
 
Questão 20 
“Analistas do mercado financeiro reduziram a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 
2018 e também passaram a estimar uma inflação mais baixa para este ano”. A notícia acima, trata do PIB 
Brasileiro em 2018, que refere-se à: 
 
a) Soma de todos os produtos agrícolas deduzidos os impostos de importação. 
b) Soma de todos os produtos eletrodomésticos deduzidas as importações. 
c) Soma de todos os empregos criados no ano, deduzidos os Serviços. 
d) Soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. 
 

Conhecimentos Específicos 

 
Questão 21 
Em sua classificação de 1999 a American Academy of Periodontology (AAP) determinou que uma 
periodontite crônica será considerada localizada quando: 
A) afetar menos de 30% dos sítios 
B) afetar menos de 20% dos sítios 
C) afetar menos de 15% dos sítios 
D) afetar menos de 40% dos sítios 
 
 
Questão 22 



Em endodontia as limas flexo file são de grande valia no preparo de condutos radiculares, a primeira série 
de limas é composta por limas no diâmetro de : 
A) 06-10 
B) 15-25 
C) 15-40 
D) 15-45 
 
Questão 23 
Qual a concentração de flúor indicada para bochechos diários? 
A) 0,2% 
B) 0,25% 
C) 0,01% 
D) 0,05% 
 
Questão 24 
A dose máxima em miligramas do anestésico lidocaína para um adulto pesando 65 kg em condições 
normais de saúde equivale à : 
A) 286 mg 
B) 264 mg 
C) 7,9 mg 
D) 312 mg 
 
Questão 25 
A radiografia periapical do dente 11 mostra um dente supra-numerário sobreposto a este. Dentre as 
alternativas abaixo selecione a melhor técnica para determinar a localização do elemento supra-numerário: 
A) Interproximal 
B) Técnica de Clark 
C) Panorâmica 
D) Técnica do Cone Longo 
 
Questão 26 
A halitose está diretamente relacionada a liberação de compostos sulfúricos voláteis (CSV) que por sua 
vez são produzidos por bactérias presentes na flora bucal, assinale abaixo a alternativa que corresponde 
a um CSV: 
A) alicina 
B) putrescina 
C) indol 
D) metilmercaptana 
 
Questão 27 
São princípios organizativos do SUS, exceto: 
A) Regionalização e Hierarquização 
B) Descentralização e Comando único 
C) Integralidade 
D) Participação popular 
 
Questão 28 
A Lei n. º 8.142/90 é considerada uma das mais importantes para a consolidação do SUS, em relação a 
esta lei assinale o que é falso: 
A) O controle social é um processo no qual a população participa, por meio de representantes, na definição, 
execução e acompanhamento de políticas públicas, as políticas de governo. 
B) Regulamenta os conselhos de saúde que devem existir em caráter permanente, e as Conferências de 
Saúde que devem acontecer a cada 5 anos em todas as esferas de governo. 
C) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 
D) Foi criada para suprir os diversos vetos sofridos pela Lei 8080. 
 
Questão 29 
O Estatuto do Servidor Público Municipal em sua Seção I, que trata do vencimento e remuneração, 



estabelece no artigo 64 as obrigações do servidor em relação ao cumprimento da carga horária. Assinale 
a alternativa incorreta: 
A) O servidor perderá a remuneração do dia, se não comparecer ao serviço, salvo por motivo de força 
maior devidamente comprovado; 
B) O servidor manterá a remuneração dos dias que faltar ou que estiver suspenso administrativamente; 
C) O servidor perderá a remuneração do dia, se comparecer ao serviço após os 60 (sessenta) minutos 
seguintes à hora inicial do expediente, ou retirar-se antes dos 60(sessenta) minutos finais, ou ainda 
ausentar-se sem autorização por mais de 60(sessenta) minutos; 
D) O servidor perderá 1/2 (um meio) da remuneração do dia, se comparecer ao serviço após os 5 (cinco) 
primeiros minutos seguintes a hora inicial do expediente, ou retirar-se sem autorização dentro dos 10(dez) 
minutos finais, ou ainda, ausentar-se sem autorização, por período inferior a 60(sessenta) minutos; 
 
Questão 30 
O artigo 84 do Estatuto do Servidor Público Municipal define o período de férias para o servidor que opera 
direta e permanentemente com Raios-X ou substâncias radioativas. O cirurgião-dentista responsável pela 
realização de radiogarfias intra-orais na rede municipal de saúde terá direito à: 
 
A) 20 dias consecutivos de férias, por semestre 
B) 15 dias consecutivos de férias, por semestre 
C) 30 dias consecutivos de férias, por semestre 
D) 45 dias consecutivos de férias 
 


