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01) É a parte da gramática que estuda a
disposição das palavras na frase e a das frases no
discurso, bem como a relação lógica das frases
entre si. Ao emitir uma mensagem verbal, o
emissor procura transmitir um significado
completo e compreensível. Para isso, as palavras
são relacionadas e combinadas entre si. É um
instrumento essencial para o manuseio
satisfatório das múltiplas possibilidades que
existem para combinar palavras e orações.
A explicação acima se refere a:
a) Sintaxe;
b) Morfologia;
c) Semântica;
d) Estilística.
02) O termo que contém o verbo e informa algo
sobre o sujeito, é chamado de:
a) Adjunto adnominal;
b) Adjunto verbal;
c) Predicado;
d) Complemento nominal.
03) Assinale a alternativa que não contém um
termo integrante da oração:
a) Vocativo;
b) Complemento nominal;
c) Complemento verbal;
d) Agente da passiva.
04) Assinale a alternativa que contém um
predicado verbo-nominal:
a) Os alunos saíram da aula alegres;
b) O dia clareou;
c) Chove muito nos estados do sul do país;
d) A antiga casa foi demolida.
05) “Deus, para a felicidade do homem, inventou
a fé e o amor. O Diabo, invejoso, fez o homem
confundir fé com religião e amor com
casamento.”
(Machado de Assis)
No verso acima temos a palavra DEUS e
DIABO, que expressam claramente uma figura
de linguagem chamada de:
a) Eufemismo;
b) Antítese;
c) Catacrese;
d) Hipérbole.
06) “Determinadas palavras e expressões,
quando empregadas em certos contextos, são
consideradas
desagradáveis,
ou
por
apresentarem uma ideia muito negativa ou por

chocarem quem ouve. Por isso, é muito comum
os falantes substituírem essas expressões por
outras mais suaves, mais delicadas, que, mesmo
tendo o mesmo sentido, causam menor impacto
em quem as ouve.”
A explicação acima se refere a uma figura de
linguagem chamada de:
a) Eufemismo;
b) Antítese;
c) Catacrese;
d) Hipérbole.
07) São exemplos de orações subordinadas
substantivas, exceto:
a) Objetiva direta;
b) Apositiva;
c) Sindética alternativa;
d) Completiva nominal.
08) São escritores da escola literária Naturalismo
os escritores abaixo, exceto:
a) Aluísio de Azevedo;
b) Adolfo Caminha;
c) Raul Pompéia;
d) José de Alencar.
09) O diálogo, que por vezes se mantém entre um
texto e outro, materializa-se por intermédio de
uma ocorrência a qual denominamos de:
a) Textualidade;
b) Intertextualidade;
c) Textoaligismo;
d) Intratextualidade.
10) Assinale a alternativa que contém uma
oração subordinada adverbial:
a) Suponho que você foi à igreja hoje.
b) O garoto perguntou qual era o carro dela.
c) Você sabe se a diretora já chegou?
d) Durante a manhã, eu olhei você estudando.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
11) Leia as afirmações sobre aspectos
geográficos do Brasil:
I – O Brasil é o quarto maior país do mundo em
extensão territorial, ficando atrás apenas da
Rússia, Canadá e Estados Unidos.
II - O clima do Brasil dispõe de uma ampla
variedade de condições de tempo em uma grande
área e topografia variada, mas na maior parte do
país o clima é tropical.
III – São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília
e Fortaleza são os cinco municípios pais
populosos do Brasil.
IV – Santa Catarina têm 3 municípios entre os 20
mais populosos do Brasil.

Assinale a alternativa correta:
a) Todas as afirmações estão corretas.
b) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
12) Leia as afirmações sobre a história política
do Estado de Santa Catarina:
I – Luiz Henrique da Silveira, hoje senador,
assumiu no dia 01 de janeiro de 2003 seu primeiro
mandato como governador do estado.
II – Paulo Afonso foi governador do Estado de
Santa Catarina por dois mandatos.
III – Raimundo Colombo, atual governador do
estado de Santa Catarina foi eleito pelo partido
DEM, porém hoje é filiado ao PSD.
IV – Esperidião Amim, ex-governador do Estado
de Santa Catarina, hoje ocupa o cargo de
Deputado Federal.
Assinale a alternativa correta:
a) Todas as afirmações estão corretas.
b) Apenas as afirmações I e III estão incorretas.
c) Apenas a afirmação II está incorreta.
d) Apenas a afirmação IV está incorreta.
13) Assinale a alternativa incorreta sobre o
município de Concórdia:
a) Com tradição na agricultura e pecuária, o
município de Concórdia tem no Agronegócio sua
grande força.
b) É a 3ª maior economia catarinense.
c) Foi fundado por colonizadores provenientes do
Rio Grande do Sul.
d) Concórdia possui cerca de 71.499 habitantes,
conforme o estimativa do IBGE de 2013.
14) Segundo assessoria do Ministério da
Integração Nacional, o Ministro entregou o
cargo à presidente Dilma durante uma audiência
de cerca de uma hora, na terça-feira – 1º de
outubro de 2013. A decisão foi tomada após o
partido do Ministro (PSB) ter decidido deixar o
governo. Qual o nome do então ex-ministro em
questão?
a) Fernando Bezerra.
b) Antônio Palocci.
c) Francisco Teixeira.
d) Aloizio Mercadante.
15) Um tema bastante discutido nos tempos
atuais é o aquecimento global. Podemos atribuir
como causas do mesmo:
I – Aumento da emissão dos gases do efeito estufa,
gerado principalmente pelo aumento do uso de
combustíveis fósseis.

II – Queimadas de matas e florestas.
III – Desmatamento.
IV – Desenvolvimento urbano sem planejamento.
Assinale a alternativa correta:
a) Todas as afirmações estão corretas.
b) As afirmações II e IV estão incorretas.
c) A afirmação I está incorreta.
d) A afirmação III está incorreta.
16) Ato ilegal e contra os princípios básicos e
fundamentais da Administração Pública, é um
ato cometido por parte do agente público no
exercício de suas funções públicas, atos
considerados como desonestos e desleais. Os
princípios básicos significam a qualidade de
moralidade administrativa em obediência a um
conjunto de normas jurídicas, porém, não no
sentido de regra, mas de princípios que indicam
reais consequências sobre cada ato. Estamos
falando de:
a) Legenda Eleitoral;
b) Improbidade administrativa;
c) Coeficiente Eleitoral;
d) Crime eleitoral.
17) Sobre a economia Global é correto afirmar,
exceto:
a) Setembro de 2008, o mundo testemunhou o
agravamento de uma crise econômica que iniciou
nos EUA e atingiu a Europa. O enfraquecimento
dos mercados financeiros quebrou bancos, empresas
e países. Nos EUA, a crise iniciou em 2007;
b) Entre 2007 e 2013, as principais economias do
mundo somaram perdas de mais de 11 trilhões de
dólares, principalmente para EUA, Reino Unido,
Europa, Brasil, China e Rússia. Desde a eclosão da
crise, governos e bancos centrais liberaram socorro
financeiro a bancos e empresas para evitar uma
bancarrota generalizada.
c) O Brasil foi o único país que não sofreu com a
crise mundial, fechou 2012 com crescimento anual
de 12,8% da economia;
d) A principal incerteza de retomada e normalização
dos mercados é referente à Europa. Em alguns
países, como na Espanha, as taxas de desemprego
estabilizaram, mas é previsível que a Europa entre
num período de estagnação e manutenção de apoio
ao euro. Numa visão continental, a Europa ainda
apresenta desemprego elevado e ausência de
investimentos em muitos setores.
18) É o conjunto de fontes de energia possíveis
de serem extraídas e distribuídas à sociedade e
às principais regiões industriais, urbanas e
rurais de um país. Dentre elas podemos destacar

o petróleo, o gás, o carvão, o álcool, reservatório
hídrico, lenha, e fontes limpas e renováveis como
a solar e a eólica. Quando falamos de energia,
não tratamos apenas a energia elétrica,
transmitida nos fios dos postes e torres, mas
também a energia utilizada para propulsão de
veículos, como carros, caminhões e ônibus.
Estamos falando de:
a) Subestações;
b) Termoelétricas;
c) Matriz energética;
d) Linhas de transmissão.
19) Ocorre quando a renda real de um país,
proveniente de atividades produtivas, aumenta
no decorrer de um determinado período de
tempo. Quando falamos em renda nacional,
referimo-nos ao produto total de um país,
relativo a bens e serviços finais. Estamos falando
de:
a) Crescimento vegetativo;
b) Desenvolvimento econômico;
c) Estagnação comercial;
d) Balança comercial negativa.
20) Complete a frase com uma das alternativas
abaixo:
“É chamada de _______________________ toda
a pessoa jurídica de direito público interno,
organizada quase sempre na forma de autarquia
especial, cuja missão é regular e/ou fiscalizar a
prestação de serviços públicos praticados pela
iniciativa privada, zelando pela manutenção da
qualidade na prestação dos serviços”.
a) Agência Reguladora;
b) Associativismo;
c) Mercado Livre;
d) Audiência Pública.
RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA
21) Marcela aplicou R$ 1.800,00 em um regime
de juros simples durante 5 meses. Tendo base
que a taxa mensal desse regime é de 2%, calcule
o juros a receber:
a) R$ 160,00.
b) R$ 180,00.
c) R$ 200,00.
d) R$ 140,00.
22) Luciano comprou um terreno no valor de R$
55.000,00. Após dois anos, ele resolveu vender o
mesmo terreno no valor de R$ 70.000,00. Em
porcentagem, qual foi aproximadamente a
valorização desse terreno após esses dois anos?
a) 27,27%.
b) 29,87%.

c) 31,14%.
d) 24,24%.
23) Calcule o y a seguir:
y = 287 + 28 x 4 – 5 x 3 + 180
a) y = 3.945.
b) y = 630.
c) y = 564.
d) y = 890.
24) Maria comprou uma piscina de 6 metros de
comprimento, 3 metros de largura e 1,40 metros
de profundidade. Calcule em litros a capacidade
total dessa piscina:
a) 25.780 litros.
b) 20.200 litros.
c) 24.200 litros.
d) 25.200 litros.
25) Analise os gols de um atacante nos últimos
cinco jogos:
Jogo 1 Jogo 2
Jogo 3
Jogo 4 Jogo 5
1
1
2
3
3
Calcule a mediana desses gols:
a) 1.
b) 2.
c) 1,8.
d) 3.
ESPECÍFICAS/ TÉCNICO EM HIGIENE
BUCAL
26) A desinfecção é o processo pelo qual se
destroem os microorganismos na forma
vegetativa, mais não é suficiente para matar os
esporos, já a esterilização é:
a) O processo pelo qual a eliminação da
contaminação microbiana é obtida, dependendo do
desinfetante usado e do tempo de tratamento.
b) O processo pelo qual a eliminação da
contaminação microbiana é obtida, dependendo do
desinfetante.
c) O processo pelo qual a eliminação da
contaminação microbiana é obtida, dependendo do
tempo de tratamento.
d) O processo pelo qual todos os tipos de
microorganismos, incluindo vírus, bactérias, fungos
e esporos, são destruídos.
27) O filme raio X é o meio usado para registrar
a imagem radiográfica. Depois de ter sido
exposto a radiação X e processado nas soluções
adequadas obtemos a radiografia. As soluções
químicas podem ser encontradas prontas:
a) Em líquido concentrado (diluído em água
destilada) ou em pó (ao qual se acrescenta água
destilada).

b) Em líquido concentrado (diluído em água
mineral) ou em pó (ao qual se acrescenta água
destilada).
c) Em líquido concentrado (diluído em água
destilada) ou em pó (ao qual se acrescenta água
mineral).
d) Em líquido (diluído em água mineral) ou em pó
(ao qual se acrescenta água mineral).
28) Prendedores de metal utilizados na revelação
e fixação das radiografias, trata-se:
a) Do negatoscópio.
b) Da colgadura individual.
c) Do braço fixador.
d) Da câmara escura.
29) O espelho clínico utilizado para auxiliar na
visualização detalhada da cavidade bucal deve
ser o de:
a) nº 4 (infantil) e o nº 5 (adulto).
b) nº 4 (infantil) e o nº 7 (adulto).
c) nº 3 (infantil) e o nº 5 (adulto).
d) nº 5 (infantil) e o nº 6 (adulto).
30) Na odontologia o lençol de camurça é
utilizado:
a) Na remoção do mercúrio residual do amálgama
após a sua trituração.
b) Na fixação do mercúrio residual da amálgama
após a sua trituração.
c) Na fixação do mercúrio e do cimento após a sua
utilização.
d) Para remover o excesso interproximais de
restaurações.
31) Analise quanto ao tratamento de canal:
I - Fazer a limpeza da parte interna do dente;
II - Preencher a parte interna do dente com
material especial, desenvolvido para que as
bactérias não se multipliquem evitando infecções
posteriores.
Dos itens acima:
a) Apenas o item I está correto.
b) Apenas o item II está correto.
c) Ambos os itens estão incorretos.
d) Ambos os itens estão corretos.
32) Nos casos de restaurações diretas podem-se
utilizar materiais como:
a) Resina composta e cimento ionômero de vidro.
b) Resina composta e amálgama.
c) Amálgama e cimento de ionômero de vidro.
d) Resina simples e cimento de ionômero de vidro.
33) O alveolótomo é um instrumento:

a) Usado na osteotomia.
b) Usado para medição óssea.
c) Usado para remoção de fragmentos ósseos
alveolares.
d) Usado para regularização óssea.
34) É um processo pelo qual ocorre a invasão de
um microorganismo em um hospedeiro. Tratase:
a) Infecção.
b) Inflamação.
c) Constipação.
d) Infestação.
35) Os procedimentos de assepsia são:
a) Dispensáveis no caso de pacientes sadios.
b) Dispensáveis desde que o dentista não possua
nenhum agente infeccioso que cause risco a saúde
do paciente.
c) Os procedimentos que visam controlar a infecção
na pele ou mucosa através de substâncias
microbiocidas ou microbiostáticas.
d) Os procedimentos de cura através do uso de
substâncias microbiostáticas.
36) O gorro é uma barreira contra gotículas de
salivas e sangue. Deve ser descartável (lixo
contaminado). Impede também a infestação
paciente/profissional por piolhos. A maneira
correta de usar o gorro é:
a) O cabelo deve estar preso e o gorro deve encobrir
os cabelos e nunca as orelhas.
b) O cabelo deve estar solto e o gorro deve encobrir
os cabelos.
c) O cabelo pode estar solto ou preso e o gorro deve
encobrir os cabelos.
d) O cabelo deve estar preso e o gorro deve encobrir
o cabelo e as orelhas.
37) Assinale a resposta incorreta. O uso da
ergonomia na odontologia:
a) Propicia a prevenção de dores e dormência.
b) Propicia a prevenção de varizes nos membros
inferiores.
c) Propicia desconforto no atendimento ao paciente.
d) Propicia conforto no trabalho.
38) Todo artigo deve ser considerado
contaminado não importando o seu grau de
sujidade. Quanto ao enxágue e a secagem
assinale a alternativa correta.
a) O enxágue deve ser água potável e corrente e a
secagem deve ser em secadora de ar quente/frio,
papel toalha ou toalha de cor branca estéril.

b) O enxágue deve ser água potável e corrente e a
secagem deve ser em secadora de ar quente/frio,
papel toalha ou qualquer toalha comum.
c) O enxágue deve ser água potável e a secagem
deve ser em secadora de ar quente/frio, papel toalha
ou qualquer toalha comum.
d) O enxágue deve ser água destilada e a secagem
deve ser em secadora de ar quente/frio, papel toalha
ou toalha de cor branca estéril.
39) O trabalhador acidentado com risco de
infecção por HIV deve:
a) Ser acompanhado clinicamente pelo setor de
medicina do trabalho e pelo serviço de controle de
infecção hospitalar, durante até um mês.
b) Ser acompanhado clínica e sorologicamente pelo
setor de medicina do trabalho e pelo serviço de
controle de infecção hospitalar, durante até seis
meses.
c) Ser acompanhado clinicamente pelo setor de
medicina do trabalho e pelo serviço de controle de
infecção hospitalar, durante até quatro meses.
d) Ser acompanhado sorologicamente pelo setor de
medicina do trabalho e pelo serviço de controle de
infecção hospitalar, durante até um ano.
40) Complete as lacunas corretamente.
A ___________ dentária é uma doença infecciosa
_________, multifatorial, ____________ e de
comportamento individual.
a) Mononucleose / Crônica / Transmissível.
b) Mononucleose / Crônica / intransmissível.
c) Cárie / Crônica / Transmissível.
d) Cárie / Crônica / Intransferível.
41) Qual é o primeiro sinal clínico da doença da
cárie dentária:
a) Dores na mandíbula.
b) Mancha amarelada.
c) Mancha preta.
d) Mancha branca.
42) A gengivite se caracteriza pelos seguintes
aspectos clínicos, exceto:
a) Alterações de cor da gengiva – avermelhada.
b) Alterações na superfície da gengiva inserida –
lisa e brilhante.
c) Presença de exsudato.
d) Ausência de sangramento na sondagem e higiene
do dentes.
43) Solução reveladora, solução química e banho
interruptor, são:
a) As soluções químicas que podem ser encontradas
prontas, em líquido concentrado, ou em pó.

b) Agentes de contaminação cruzada.
c) Materiais para isolamento dentário.
d) Materiais utilizados na extração dentária.
44) Instrumento que desinsere as fibras
gengivais que estão ao redor do dente. Trata-se:
a) Do dappen.
b) Do sindesmótomo.
c) Do brunidor.
d) Do condensador.
45) O sistema de matrizes, são laminas de aço ou
de poliéster utilizadas em restaurações de dentes
em que o preparo cavitário tenha comprometido
parte das paredes impedindo a aplicação e
condensação do material restaurador. Assinale a
alternativa correta:
a) Nas restaurações de amálgamas é empregada
matriz de poliéster e nas resinas fotopolimerizáveis
é empregada de plástico.
b) Nas restaurações de amálgamas é empregada
matriz de aço flexível e nas resinas
fotopolimerizáveis é empregada de poliéster.
c) Nas restaurações de amálgamas é empregada
matriz de poliéster e nas resinas fotopolimerizáveis
é empregada de aço flexível.
d) Nas restaurações de amálgamas é empregada
matriz de poliéster e nas resinas fotopolimerizáveis
é empregada de ferro flexível.
46) O Art. 13 da Lei Complementar Municipal
164 de 27 de julho de 1999 no seu item I prevê
como dependentes de primeira classe, exceto:
a) O (a) cônjuge;
b) O (a) companheiro(a);
c) O filho não emancipado de qualquer condição,
menor de 18 anos de idade ou inválido;
d) Os pais.
47) O Artigo 16º. da Lei Complementar
Municipal número 572 de 29 de novembro de
2010, no item III estabelece como remuneração?
a) Retribuição pecuniária pelo exercício de cargo
público, com valor fixado em lei;
b) Vencimento do cargo efetivo fixado em lei,
acrescido das vantagens pecuniárias de caráter
permanente e temporário;
c) Vencimento do cargo efetivo fixado em lei,
acrescido das vantagens pecuniárias somente de
caráter permanente;
d) Vencimento do cargo efetivo fixado em lei,
acrescido das vantagens pecuniárias somente de
caráter temporária.

48) A Lei complementar municipal n. 90 de 27 de
junho de 1994 dispõe sobre:
a) Plano de Cargos e Salários;
b) Sindicalismo;
c) Regime jurídico dos servidores públicos de
Concórdia, das Autarquias e Fundações Públicas
Municipais;
d) Planos de Saúde do servidor.
49) O Art. 4º. da Lei Orgânica Municipal prevê
como símbolos do Município de Concórdia,
exceto:
a) O Brasão do Município;
b) A Bandeira do Município;
c) O Hino do Município;
d) A Praça Central.
50) O Art.166º. prevê que o uso de solo urbano
de Concórdia reger-se-á por:
a) Legislação Municipal específica;
b) Legislação Estadual específica;
c) Legislação Federal específica;
d) Audiências Públicas.
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