
MUNICÍPIO DE RIQUEZA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 004/2018 

23 DE DEZEMBRO DE 2018 
 

CARGO: 
ODONTÓLOGO 

 
INSTRUÇÕES 

Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 23 de dezembro 
de 2018, após às 14h00min, no site www.alternativeconcursos.com.br.  
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 24 a 26 de dezembro de 2018. 
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Língua Portuguesa 
 
Use o poema de Cruz e Sousa para responder 
as questões abaixo: 
 

Violões que Choram 
 
Ah! plangentes violões dormentes, mornos,  
Soluços ao luar, choros ao vento...  
Tristes perfis, os mais vagos contornos,  
Bocas murmurejantes de lamento.  
 
Noites de além, remotas, que eu recordo,  
Noites da solidão, noites remotas  
Que nos azuis da fantasia bordo,  
Vou constelando de visões ignotas.  
 
Sutis palpitações à luz da lua.  
Anseio dos momentos mais saudosos,  
Quando lá choram na deserta rua  
As cordas vivas dos violões chorosos.  
 
Quando os sons dos violões vão soluçando,  
Quando os sons dos violões nas cordas gemem,  
E vão dilacerando e deliciando,  
Rasgando as almas que nas sombras tremem.  
 
Harmonias que pungem, que laceram,  
Dedos nervosos e ágeis que percorrem  
Cordas e um mundo de dolências geram,  
Gemidos, prantos, que no espaço morrem...  
 
E sons soturnos, suspiradas mágoas,  
Mágoas amargas e melancolias,  
No sussurro monótono das águas,  
Noturnamente, entre ramagens frias.  
 
Vozes veladas, veludosas vozes,  
Volúpias dos violões, vozes veladas,  
Vagam nos velhos vórtices velozes  
Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas.  
 
Tudo nas cordas dos violões ecoa  
E vibra e se contorce no ar, convulso...  
Tudo na noite, tudo clama e voa  
Sob a febril agitação de um pulso. [...] 
 
Disponível em: www.brasilescola.uol.com.br Acesso 

em:29/11/2018. 
 

01) Sobre o poema é incorreto afirmar que: 
 
a) Os sons dos violões são associados a “soluços 

do mar”, “choros ao vento” e “gemidos, prantos”. 
b) O poema tem tom melancólico revelando o 

estado de espírito em que o poeta se encontra. 
c) Os sons produzidos pelos violões trazem à tona 

sentimentos altissonantes para o eu lírico. 
d) Analisando o aspecto sonoro do poema pode-se 

apontar a aliteração como o trabalho de 
linguagem que se destaca em praticamente 
todas as estrofes. 

e) Pode-se inferir um acentuado subjetivismo no 
poema. 

 
02) “Ah! plangentes violões dormentes, 
mornos,” Substituindo o termo em destaque 
sem acarretar prejuízo de sentido ao poema, 
temos: 
 
a) “Ah! lamentosos violões dormentes, mornos,” 
b) “Ah! pérfidos violões dormentes, mornos,” 
c) “Ah! ditosos violões dormentes, mornos,” 
d) “Ah! estimados violões dormentes, mornos,” 
e) “Ah! insidiosos violões dormentes, mornos,” 
 
03) No título do poema temos uma figura de 
linguagem denominada: 
 
a) sinestesia 
b) onomatopeia 
c) hipérbole 
d) metonímia 
e) personificação 
 
04) “Mágoas amargas e melancolias,” A 
conjunção presente no excerto tem valor de: 
 
a) adição 
b) conclusão 
c) adversidade 
d) explicação 
e) oposição 
 
05) “Noites de além, remotas, que eu recordo,” 
As vírgulas empregadas no fragmento estão de 
acordo com a norma culta padrão assim como 
na alternativa: 
 
a) A professora reclamou isto é, não concordou 

com o exposto. 
b) Nós preferimos churrasco, e eles macarrão. 
c) Não falarei, pensei comigo, sobre o assalto a 

ninguém.  
d) Celso, nasceu em 1987 na Argentina, e é 

jornalista. 
e) A família mudou, os planos da casa.  
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Acerca do Hino do Município de Riqueza 
(SC) assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta:  
 
Nossos heróis não são frutos de uma guerra, 
é gente simples, honesta e ordeira. 
Mãos calejadas, coração aberto e franco, 
... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 
a) Nossa riqueza é nossa gente hospitaleira. 
b) Quem vai embora pra sempre, sonha e quer 

voltar. 
c) Creem no presente, creem no futuro, constroem 

a história. 
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d) Riqueza é, trabalho e fé, riqueza é, o coração. 
e) Riqueza é, ter você aqui, riqueza é nossa união. 
 
07) A bandeira do Município de Riqueza (SC) 
apresenta as cores verde, azul, dourado 
(amarelo), vermelho e branco. O vermelho 
simboliza: 
 
a) As matas. 
b) O crescimento e a evolução de Riqueza. 
c) A força e a coragem dos imigrantes ao desbravar 

o lugar. 
d) A riqueza. 
e) A paz e a harmonia. 
 
08) O nome do Município de Riqueza (SC) 
surgiu: 
 
a) Pela grande quantidade de peixes existentes no 

Rio Iracema. 
b) Pela quantidade de terras férteis.  
c) Pela possibilidade de grande extração de água 

potável. 
d) Pelo valor econômico da madeira que existia no 

início do povoamento. 
e) Pela possiblidade de extração de petróleo. 
 
09) A queda do avião com o time de futebol da 
Chapecoense na Colômbia, que matou 71 
pessoas, entre jogadores, comissão técnica, 
jornalistas e convidados, completou dois anos 
no dia: 
 
a) 26/11/2018 
b) 28/11/2018 
c) 27/11/2018 
d) 29/11/2018 
e) 25/11/2018 
 
10) Qual foi o time campeão do Campeonato 
Brasileiro - Série A 2018: 
 
a) Palmeiras 
b) Flamengo 
c) Internacional 
d) Grêmio 
e) São Paulo 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) Durante os procedimentos cirúrgicos 
odontológicos as hemorragias intra e pós-
operatória continuam sendo uma preocupação 
para os cirurgiões dentistas. Uma das maneiras 
é a utilização de substâncias hemostáticas de 
uso tópico. Conhecer a variedade de opções 
destes materiais é de suma importância para um 
bom prognóstico do caso. Com isso responda 
qual destes materiais não é considerado um 
agente Hemostático tópico: 
 
 

a) Celulose. 
b) Gelatina.  
c) Telangiectasia.  
d) Trombina.  
e) Hidrogel de etileno glicol. 
 
12) Sobre o atendimento odontológico em 
gestantes responda a alternativa correta: 
 
a) Não devem ser administrados a benzocaína 

(presente em anestésicos tópicos) e a prilocaína, 
uma vez que estes fármacos diminuem a 
circulação placentária e apresentam o risco de 
metemoglobinemia e hipóxia fetal. 

b) A solução anestésica mais empregada é a 
lidocaína a 2,9% com epinefrina na 
concentração de 1:150.000. 

c) O paracetamol é um analgésico que deve ser 
evitado, pois quando empregado apresenta 
efeitos teratogênicos. 

d) É indicado o uso das tetraciclinas, uma vez que 
estes antibióticos não atravessam com facilidade 
a membrana placentária. 

e) A prescrição de medicamentos fluoretados no 
período pré-natal traz muitos benefícios. 

 
13) Doença sistêmica inflamatória crônica, de 
provável etiologia autoimune, as glândulas 
lacrimais e salivares são os principais órgãos 
afetados e outras glândulas exócrinas também 
podem ser acometidas como o pâncreas, 
glândulas sudoríparas, glândulas mucosas dos 
tratos respiratório, gastrointestinal e urogenital. 
Como manifestações orais se pode incluir: boca 
seca, cáries frequêntes, necessidade de 
umedecer a boca frequentemente, necessidade 
da ingestão de líquidos durante a noite com 
comprometimento da qualidade do sono, 
dificuldade na deglutição de alimentos sólidos, 
dor à deglutição, aftas e úlceras na mucosa 
labial, infecções bucais como candidíase, 
aumento no volume da glândula parótida. 
Acerca desta descrição assinale sobre qual 
síndrome o enunciado descreve: 
 
a) Síndrome de Ascher. 
b) Síndrome de Melkersson-Rosenthal. 
c) Síndrome de Sjögren. 
d) Síndrome de Peutz-Jeghers. 
e) Síndrome de Van der Woude. 

 
14) Sobre os Analgésicos de Ação Central 
assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Os analgésicos opióides ligam-se aos receptores 

específicos em vários sítios do SNC para alterar 
processos que afetam tanto a percepção da dor 
como a resposta emocional à mesma. 

b) A dosagem para adultos é usualmente de 10 a 
30 mg diários para obtenção do efeito analgésico 
o limite de administração é de até 120mg/dia. 
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c) A segurança e a eficácia da administração de 
Codeína em crianças com menos de 12 anos de 
idade ainda não foi estabelecida e, portanto, seu 
uso não é recomendado. 

d) A codeína é um medicamento de ação central e 
pode ser indicada a pacientes com histórico de 
problemas gástricos. 

e) Pacientes idosos geralmente com hipertrofia ou 
obstrução prostática e enfraquecimento da 
função renal, apresentam retenção urinária 
quando fazem uso de analgésico opióide. 

 
15) Condição bucal com maior frequência em 
pacientes que moram na América do Sul com 
predileção pelo sexo masculino geralmente e 
meia-idade com evidência para os trabalhadores 
rurais, inicialmente apresenta-se como uma 
infecção pulmonar que ocorre após exposição 
aos esporos do microrganismo, clinicamente 
apresentam-se como úlceras moriformes, que 
geralmente acometem a mucosa alveolar, 
gengiva e palato. Com base nas informações 
assinale a resposta correta: 
 
a) Paracoccidioidomicose 
b) Pênfigo Vulgar 
c) Sarcoma de Kaposi 
d) Líquen Plano Erosivo 
e) Líquen Plano Reticular 
 
16) De acordo com o art. 6º da Lei n.º 
8.080/90, estão incluídas ainda no campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 
 

I. A ordenação da formação de recursos 
humanos na área de assistência social. 

II. A colaboração na proteção do meio 
ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

III. O controle e a fiscalização de serviços, 
produtos e substâncias de interesse para a 
saúde. 

IV. A participação no controle e na fiscalização 
da produção, transporte, guarda e utilização 
de substâncias e produtos psicoativos, 
tóxicos e radioativos. 

V. A formulação e execução da política de 
sangue e seus derivados. 

 
a) Somente I, III e V estão corretos. 
b) Somente II, III, IV e V estão corretos. 
c) Somente II, III e IV estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
17) De acordo com o art. 10 da Lei n.º 8.080/90, 
os municípios poderão constituir 
_______________ para desenvolver em conjunto 
as ações e os serviços de saúde que lhes 
correspondam. Assinale a alternativa que 
contempla corretamente o trecho acima: 
 
 

a) Comissões. 
b) Sociedades. 
c) Consórcios. 
d) Parcerias. 
e) Organizações. 
 
18) De acordo com o art. 19-I da Lei n.º 8.080/90, 
são estabelecidos, no âmbito do Sistema Único 
de Saúde, o atendimento domiciliar e a 
internação domiciliar. Com base neste 
subsistema, leia as afirmações abaixo e assinale 
a alternativa correta: 
  

I. Na modalidade de assistência de 
atendimento e internação domiciliares 
incluem-se, principalmente, os 
procedimentos médicos, de enfermagem, 
fisioterapêuticos, psicológicos e de 
assistência social, entre outros necessários 
ao cuidado integral dos pacientes em seu 
domicílio. 

II. O atendimento e a internação domiciliares 
serão realizados por equipes 
multidisciplinares que atuarão nos níveis da 
medicina curativa, terapêutica e 
reabilitadora. 

III. O atendimento e a internação domiciliares 
só poderão ser realizados por indicação 
médica, com expressa concordância do 
paciente e de sua família.  

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente I e III estão corretos. 
c) Somente II e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
19) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Riqueza (SC), art. 124, § 10, II, o plano 
plurianual e as diretrizes orçamentárias, para 
cada exercício, contemplarão recursos 
orçamentários nunca inferior a 
_______________ por cento da Receita de 
Impostos inclusive das transferências para os 
programas de saúde, conforme prioridades 
determinadas pelo Conselho Municipal de 
Saúde. Assinale a alternativa que contempla 
corretamente o trecho acima: 
 
a) 15% (quinze). 
b) 8% (oito). 
c) 5% (cinco). 
d) 25% (vinte e cinco). 
e) 20% (vinte). 
 
20) De acordo com o art. 178 da Lei Orgânica do 
Município de Riqueza (SC), o direito a saúde 
implica nos seguintes princípios fundamentais: 
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I. Acesso à terra e aos meios de produção.  
II. Condições dignas de trabalho, saneamento, 

moradia, alimentação, educação, transporte 
e lazer. 

III. Respeito ao meio ambiente e controle da 
poluição ambiental.  

IV. Opção quanto ao tamanho da prole. 
V. Acesso universal e igualitário de todos os 

habitantes do Município às ações e serviços 
de promoção, proteção e recuperação da 
saúde, sem qualquer discriminação e sem 
participação financeira. 

VI. Garantias de que ninguém será privado de 
atendimento de boa qualidade, preventivo, 
ambulatorial, odontológico, exames 
complementares e gratuitos nos termos da 
Lei. 

 
a) Somente II, IV, V e VI estão corretos. 
b) Somente I, III, IV e V estão corretos. 
c) Somente II, IV e VI estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


