
 

 
CADERNO DE PROVA: 01 - Odontólogo 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1. Leia atentamente as frases abaixo:  

I. Desde que ele era criança, sempre quis ter 
uma casa de praia.  

II. Como havia chovido na véspera, os 
convidados não conseguiram chegar à 
festa.  

III. Tudo aconteceu como os meteorologistas 
haviam previsto.  

As conjunções em destaque exprimem, 
respectivamente, a relação de: 

A. tempo – condição – conformidade 
B. tempo – condição – causa 
C. tempo – tempo – conformidade 
D. tempo – causa – conformidade 
 
2. Analise as frases abaixo e indique aquela que 

NÃO apresenta sentido figurado, no termo em 
destaque: 

A. O idoso luta todas as noites contra o sono. 
B. A retratação foi dada pela publicação na primeira 

página do jornal. 
C. Ele demorou um milênio para responder. 
D. Sua face foi consumida pela fogueira da minha 

memória. 
 
3. Analise as frases abaixo e indique aquela em 

que a retirada da vírgula, NÃO altera o sentido 
da frase: 

A. Construções modernas substituem, gradativamente, 
as edificações antigas. 

B. São muito tensas as relações entre mim e a 
professora, Maria. 

C. A menina caminhava pela rua, silenciosa. 
D. Maria, Clara e Eduardo formavam um trio musical na 

escola em que estudavam. 
 
4. Indique a assertiva que apresenta na sequência 

um verbo regular, um verbo irregular, um 
verbo anômalo e um verbo abundante: 

A. Poder - medir - ser - morrer 
B. Fazer - amar - ir - vencer 
C. Amar - fazer - ser - ganhar 
D. Abrir - crer - ir - falir 
 
5. Analise as palavras abaixo e indique aquela que 

está em desacordo com a atual regra da língua 
portuguesa vigente no Brasil: 

A. Autoescola 
B. Assembléia 
C. Minissérie 
D. Micro-ônibus 
 

MATEMÁTICA 
 
6. São números primos, EXCETO: 
A. 167 
B. 191 
C. 211 
D. 243 
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ele era criança, sempre quis ter 

havia chovido na véspera, os 
convidados não conseguiram chegar à 

os meteorologistas 

As conjunções em destaque exprimem, 

abaixo e indique aquela que 
NÃO apresenta sentido figurado, no termo em 

A retratação foi dada pela publicação na primeira 

da minha 

Analise as frases abaixo e indique aquela em 
o sentido 

Construções modernas substituem, gradativamente, 

São muito tensas as relações entre mim e a 

musical na 

Indique a assertiva que apresenta na sequência 
um verbo regular, um verbo irregular, um 

 

Analise as palavras abaixo e indique aquela que 
está em desacordo com a atual regra da língua 

7. Uma empreiteira possui 3 caminhões distintos, 
com as seguintes características:

1. Capacidade de 10m³ e três viagens por hora;
2. Capacidade de 15m³ e duas viagens por hora;
3. Capacidade de 20m³ e duas viagens por

Ao final de um dia de trabalho (8 horas) 
quantos metros cúbicos de materiais estes 
caminhões podem transportar juntos?

A. 780 m³ 
B. 800 m³ 
C. 820 m³ 
D. 850 m³ 
 
8. “Um veículo transita a 110km/h”

Analise as assertivas abaixo e indique aquela 
que NÃO corresponde a uma situação possível 
em relação a informação em destaque:

A. Após 4h30min o veículo percorrerá 495 km
B. Em 3min o veículo percorrerá aproximadamente 5 km
C. Equivale a dizer que o veículo percorre 30,56 m/s 

aproximadamente 
D. Em uma rodovia com o limite de velocidade em 

80km/h, este veículo estará 35,7% acima da 
velocidade máxima permitida 

 
9. Um vendedor comissionado possui duas formas 

distintas de remuneração, sendo de 2,5% para 
as compras realizadas pelo preço de tabela e de 
1,5% para as vendas com desconto de 10% 
sobre o preço de tabela. Considerando que o 
preço de tabela de um produto é de R$ 680,00, 
qual será o valor da diferença entre as suas 
comissões, caso venha a vender este produto 
com desconto? 

A. 6,35% 
B. 7,82% 
C. 8,24% 
D. As comissões são iguais nas duas formas de venda.
 
10. Em uma biblioteca os livros de matemática 

estão dispostos na prateleira identificada pelo 
número romano CDXLVIII. Equivale dizer que 
estes livros estão na prateleira de número:

A. 358 
B. 448 
C. 458 
D. 548 
 

CONHECIMENTOS GERAIS
 
11. Em relação aos símbolos do município de 

Botuverá (bandeira, brasão e hino), é 
INCORRETO afirmar: 

Fonte: www.botuvera.sc.gov.br

A. Que o cinza da bandeira representa as jazidas de 
calcário/cimento. 

B. Que o ramo de fumo do brasão representa a 
agricultura, através da cultura do fumo.

C. Que a cruz do brasão representa a bênção de Deus.
D. Que o trecho: 

“Nestes vales de rios e outeiros 
Destemido imigrante tombou 
Verdes matas,cruz santa plantou 
Sobre o solo da terra que amou” 
Faz parte do hino do município. 
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Uma empreiteira possui 3 caminhões distintos, 
com as seguintes características: 

Capacidade de 10m³ e três viagens por hora; 
Capacidade de 15m³ e duas viagens por hora; 
Capacidade de 20m³ e duas viagens por hora; 

Ao final de um dia de trabalho (8 horas) 
quantos metros cúbicos de materiais estes 
caminhões podem transportar juntos? 

“Um veículo transita a 110km/h” 

Analise as assertivas abaixo e indique aquela 
NÃO corresponde a uma situação possível 

em relação a informação em destaque: 
Após 4h30min o veículo percorrerá 495 km 
Em 3min o veículo percorrerá aproximadamente 5 km 
Equivale a dizer que o veículo percorre 30,56 m/s 

rodovia com o limite de velocidade em 
80km/h, este veículo estará 35,7% acima da 

Um vendedor comissionado possui duas formas 
distintas de remuneração, sendo de 2,5% para 
as compras realizadas pelo preço de tabela e de 

ara as vendas com desconto de 10% 
sobre o preço de tabela. Considerando que o 
preço de tabela de um produto é de R$ 680,00, 
qual será o valor da diferença entre as suas 
comissões, caso venha a vender este produto 

As comissões são iguais nas duas formas de venda. 

Em uma biblioteca os livros de matemática 
estão dispostos na prateleira identificada pelo 
número romano CDXLVIII. Equivale dizer que 
estes livros estão na prateleira de número: 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Em relação aos símbolos do município de 
Botuverá (bandeira, brasão e hino), é 

Fonte: www.botuvera.sc.gov.br 
representa as jazidas de 

fumo do brasão representa a 
agricultura, através da cultura do fumo. 
Que a cruz do brasão representa a bênção de Deus. 

Verdes matas,cruz santa plantou 
ue amou” 

http://www.botuvera.sc.gov.br
http://www.botuvera.sc.gov.br
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12. De acordo com a Lei Orgânica do município de 
Botuverá, mais precisamente em seu Art. 79, 
são auxiliares diretos do Prefeito, apenas:

Fonte: www.botuvera.sc.gov.br

A. Secretários Municipais 
B. Diretores 
C. Sub-Prefeitos 
D. Todas as assertivas estão corretas 
 
13. Considerando o “Calendário de Eventos” do 

município de Botuverá, fazem parte do 
cronograma de 2015, os seguintes eventos, 
EXCETO: 

Fonte: www.botuvera.sc.gov.br

A. Festa do Produtor, em fevereiro, no pavilhão São 
José. 

B. Festa Bergamasca, em julho, no pavilhão São José.
C. Festa de São João Batista, em julho, na localidade de 

Ribeirão do Ouro. 
D. Festa de Santa Teresinha, em setembro, na 

localidade de Vargem Grande. 
 
14. Em relação a história de Santa Catarina, mais 

precisamente ao Brasão do Estado, é 
INCORRETO afirmar que: 

Fonte: www.sc.gov.br

A. O Trigo representa a lavoura do interior do Estado.
B. O Café representa a lavoura do litoral do Estado.
C. A Águia representa a liberdade do povo do Estado.
D. A Data 17 de Novembro de 1889 é a data da 

implantação da República em Santa Catarina.
 
15. No Microsoft Word, versão 2007, qual a 

principal função da “Quebra de Página”?
A. Iniciar uma nova página, a partir da posição onde se 

encontra o cursor, no momento de uso da função.
B. Alterar, a partir da posição onde se encontra o 

cursor, a orientação da folha, alternando entre o 
modo “retrato” e “paisagem”. 

C. Permite efetuar as configurações de trocas de 
páginas, estabelecendo como serão definidos a
numeração de página, bem como o seu 
posicionamento. 

D. Permite estabelecer um texto padrão, que será 
repetido em todas as páginas, sem a necessidade de 
edição de página a página. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16. De acordo com o Código de Ética Odontológica 

(CFO-118/2012), em seu Art. 5º, constituem 
direitos fundamentais dos profissionais 
inscritos, segundo suas atribuições específicas, 
EXCETO: 

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. Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público 
ou privado onde as condições de trabalho não sejam 
dignas, seguras e salubres; 

C. Guardar sigilo a respeito das informações adquiridas 
no desempenho de suas funções; 
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De acordo com a Lei Orgânica do município de 
Botuverá, mais precisamente em seu Art. 79, 
são auxiliares diretos do Prefeito, apenas: 

Fonte: www.botuvera.sc.gov.br 

Considerando o “Calendário de Eventos” do 
município de Botuverá, fazem parte do 
cronograma de 2015, os seguintes eventos, 

Fonte: www.botuvera.sc.gov.br 
pavilhão São 

Festa Bergamasca, em julho, no pavilhão São José. 
Festa de São João Batista, em julho, na localidade de 

Festa de Santa Teresinha, em setembro, na 

Santa Catarina, mais 
precisamente ao Brasão do Estado, é 

Fonte: www.sc.gov.br 
O Trigo representa a lavoura do interior do Estado. 
O Café representa a lavoura do litoral do Estado. 

Estado. 
A Data 17 de Novembro de 1889 é a data da 
implantação da República em Santa Catarina. 

No Microsoft Word, versão 2007, qual a 
principal função da “Quebra de Página”? 
Iniciar uma nova página, a partir da posição onde se 

no momento de uso da função. 
Alterar, a partir da posição onde se encontra o 
cursor, a orientação da folha, alternando entre o 

Permite efetuar as configurações de trocas de 
páginas, estabelecendo como serão definidos a 
numeração de página, bem como o seu 

Permite estabelecer um texto padrão, que será 
repetido em todas as páginas, sem a necessidade de 

De acordo com o Código de Ética Odontológica 
118/2012), em seu Art. 5º, constituem 

direitos fundamentais dos profissionais 
inscritos, segundo suas atribuições específicas, 

Diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com 
liberdade de convicção, nos limites de suas 

observados o estado atual da Ciência e 

se a exercer a profissão em âmbito público 
ou privado onde as condições de trabalho não sejam 

adquiridas 

D. Decidir, em algumas circunstâncias, levando em 
consideração sua experiência e capacidade 
profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente ou 
periciado, evitando que o acúmulo de encargos, 
consultas, perícias ou outras avaliações venham 
prejudicar o exercício pleno da Odontologia;

 
17. Também de acordo com o Código de Ética 

Odontológica (CFO-118/2012), em seu Art. 9º, 
Constituem deveres fundamentais dos inscritos 
e sua violação caracteriza infração ética:, 
EXCETO: 

A. Exercer a profissão mantendo comportamento digno;
B. Aviltar a saúde coletiva no desempenho de suas 

funções, cargos e cidadania, independentemente de 
exercer a profissão no setor público ou privado;

C. Resguardar sempre a privacidade do paciente;
D. Encaminhar o material ao laboratório de prótese 

dentária devidamente acompanhado de ficha 
específica assinada; 

 
18. Constituem práticas auxiliam na prevenção da 

cárie dentária, EXCETO: 
A. Escovar regularmente os dentes após as refeições e 

utilizar fio dental, de modo a evitar a acumulação de 
resíduos. 

B. Usar chicletes sem açúcar que contenham xilitol 
e sorbitol, após as refeições. 

C. Utilizar água em que o processo de fluoretação 
malogrou. 

D. Diminuir a ingestão de carboidratos, principalmente 
da sacarose, sob as suas diversas formas: sólida, 
líquida, pulverizada, etc. 

 
19. Analise as assertivas abaixo em relação à 

contraindicações na extração dentária, 
apontando a CORRETA:  

A. Pacientes com doenças cardíacas devem ter o 
procedimento adiado até que suas doenças tenham 
sido controladas. Os pacientes que apresentam 
angina pectoris instável e que sofreram infarto do 
miocárdio em um período menor que seis meses 
devem ter seus dentes mantidos, salvo em caso de 
emergência e em ambiente hospitalar.

B. Os pacientes com diabetes compensados podem ser 
tratados como pacientes razoavelmente normais. 
Apenas quando o controle da doença está 
comprometido o dente não deve ser removido de 
maneira rotineira. 

C. Pacientes que apresentam leucemia ou linfoma não 
controlados não devem ser submetidos à exodontia 
até que a doença maligna tenha sido controlada. As 
complicações que podem ocorrer por conta destas 
doenças são infecções por conta do 
funcionamento dos glóbulos brancos e hemorragia 
por conta da pouca quantidade das plaquetas

D. Todas as assertivas anteriores estão corretas.
 
20. Dentre os anestésicos abaixo listados, indique 

aquele menos propenso a produzir uma reação 
de superdosagem: 

A. Benzocaína 
B. Mepivacaína 
C. Etidocaína  
D. Lidocaína 
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Decidir, em algumas circunstâncias, levando em 
consideração sua experiência e capacidade 
profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente ou 
periciado, evitando que o acúmulo de encargos, 

outras avaliações venham 
prejudicar o exercício pleno da Odontologia; 

Também de acordo com o Código de Ética 
118/2012), em seu Art. 9º, 

Constituem deveres fundamentais dos inscritos 
e sua violação caracteriza infração ética:, 

Exercer a profissão mantendo comportamento digno; 
Aviltar a saúde coletiva no desempenho de suas 
funções, cargos e cidadania, independentemente de 
exercer a profissão no setor público ou privado; 
Resguardar sempre a privacidade do paciente; 
Encaminhar o material ao laboratório de prótese 
dentária devidamente acompanhado de ficha 

Constituem práticas auxiliam na prevenção da 

Escovar regularmente os dentes após as refeições e 
dental, de modo a evitar a acumulação de 

que contenham xilitol 

Utilizar água em que o processo de fluoretação 

Diminuir a ingestão de carboidratos, principalmente 
suas diversas formas: sólida, 

Analise as assertivas abaixo em relação à 
contraindicações na extração dentária, 

Pacientes com doenças cardíacas devem ter o 
procedimento adiado até que suas doenças tenham 
sido controladas. Os pacientes que apresentam 
angina pectoris instável e que sofreram infarto do 
miocárdio em um período menor que seis meses 

mantidos, salvo em caso de 
emergência e em ambiente hospitalar. 
Os pacientes com diabetes compensados podem ser 
tratados como pacientes razoavelmente normais. 
Apenas quando o controle da doença está 
comprometido o dente não deve ser removido de 

Pacientes que apresentam leucemia ou linfoma não 
controlados não devem ser submetidos à exodontia 
até que a doença maligna tenha sido controlada. As 
complicações que podem ocorrer por conta destas 
doenças são infecções por conta do não 

dos glóbulos brancos e hemorragia 
por conta da pouca quantidade das plaquetas 
Todas as assertivas anteriores estão corretas. 

Dentre os anestésicos abaixo listados, indique 
aquele menos propenso a produzir uma reação 

http://www.botuvera.sc.gov.br
http://www.botuvera.sc.gov.br
http://www.sc.gov.br
http://www.botuvera.sc.gov.br
http://www.botuvera.sc.gov.br
http://www.sc.gov.br
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21. Analise os procedimentos abaixo listados e 
indique aquele que tem referencia a lesão 
cervical não cariosa denominada “Erosão
Dental”: 

A. Excesso de forças atuando sobre o(s) elemento(s) 
dentário(s). 

B. Uso de palitos de dentes para higiene dentária.
C. Consumo frequente de refrigerantes 
D. Nenhuma das assertivas está correta. 
 
22. Qual o termo utilizado pela odontologia para 

descrever a falta de desenvolvimento de um ou 
mais dentes? 

A. Anodontia 
B. Hipodontia 
C. Microdontia 
D. Hiperdontia 
 
23. Em relação ao exame para o tratamento da 

cárie, diversos termos são utilizados para 
comentar o seu diagnóstico. Indique aquele 
que representa corretamente o denominado 
“Falso Positivo”: 

A. A doença está ausente e o resultado é positivo.
B. A doença está ausente e o resultado é negativo.
C. A doença está presente e o resultado é negativo.
D. A doença está presente e o resultado é positivo.
 
24. Entre os métodos de uso de fluoretos no Brasil, 

qual é o de maior abrangência e
comprovadamente, evidencia o seu poder
prevenção da cárie dentária? 

A. Sal Marinho 
B. Bochechos 
C. Dentifrícios 
D. Água 
 
25. Qual é o tumor benigno da cavidade oral, que 

tem origem no tecido adiposo? 
A. Mioma 
B. Fibroma 
C. Lipoma 
D. Melanoma 
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Analise os procedimentos abaixo listados e 
indique aquele que tem referencia a lesão 
cervical não cariosa denominada “Erosão 

Excesso de forças atuando sobre o(s) elemento(s) 

Uso de palitos de dentes para higiene dentária. 

Qual o termo utilizado pela odontologia para 
descrever a falta de desenvolvimento de um ou 

Em relação ao exame para o tratamento da 
cárie, diversos termos são utilizados para 
comentar o seu diagnóstico. Indique aquele 
que representa corretamente o denominado 

doença está ausente e o resultado é positivo. 
A doença está ausente e o resultado é negativo. 
A doença está presente e o resultado é negativo. 
A doença está presente e o resultado é positivo. 

Entre os métodos de uso de fluoretos no Brasil, 
qual é o de maior abrangência e, 

evidencia o seu poder de 

Qual é o tumor benigno da cavidade oral, que 
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