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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

18 de agosto

14 às 17h

20 questões

3h de duração*
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Língua Nacional 5 questões

1. Assinale a alternativa em que nenhuma palavra 
deve ser acentuada graficamente.

a. SQUARE restia • ideia • bau
b. SQUARE caju • exodo • feiura
c. SQUARE creem • viuva • baus
d. SQUARE oasis • epopeia • voo
e. Check-square estreia • enjoo • paranoico

2. Analise as frases abaixo:

 � Não me refiro     esta candidata, mas      
que acabou de sair.

 � O atendente da sapataria ofereceu pagamento  
    prazo ou     vista?

 �     anos chegava sempre     oito horas.

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto de acordo com a 
norma-padrão.

a. SQUARE a • aquela • à • à • À • às
b. SQUARE a • àquela • a • à • À • às
c. Check-square a • àquela • a • à • Há • às
d. SQUARE à • aquela • a • a • Há • as
e. SQUARE à • àquela • há • a • A • as

3. Assinale a alternativa que está em conformidade 
com a norma-padrão quanto à concordância.

a. Check-square É necessário prudência.
b. SQUARE Muito obrigado, disse ela.
c. SQUARE Envio-lhe em anexos os pedidos da semana.
d. SQUARE Todos estes rapazes estão quite com o serviço 

militar?
e. SQUARE Ando meia esquecida dos detalhes deste 

procedimento.

4. Escolha a palavra (entre parênteses) que com-
pleta corretamente as frases abaixo segundo a 
norma-padrão.

 � ( Deu / Deram ) sete horas, todos foram para casa.
 � ( Existe / Existem ) situações mal explicadas neste 

relato.
 � Se não ( houvesse / houvessem ) imperfeições, o 

homem não tentaria se superar.

Assinale a alternativa que indica as palavras que com-
pletam corretamente as frases.

a. SQUARE Deu • Existe • houvesse
b. SQUARE Deu • Existem • houvessem
c. SQUARE Deram • Existe • houvesse
d. SQUARE Deram • Existe • houvessem
e. Check-square Deram • Existem • houvesse

5. Relacione as frases abaixo aos seus respectivos 
vícios de linguagem.

Coluna 1 Frases

1. Eles advinharam que você viria.
2. Fazem dois anos que ela aprendeu a dirigir.
3. Todos foram unânimes quanto ao candidato.
4. Não me preocupei, já que tinha pago a 

prestação.

Coluna 2 Vícios de linguagem

( ) solecismo.
( ) cacofonia.
( ) cacografia.
( ) pleonasmo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 2 • 4 • 3
b. SQUARE 2 • 1 • 3 • 4
c. Check-square 2 • 4 • 1 • 3
d. SQUARE 3 • 4 • 1 • 2
e. SQUARE 4 • 2 • 1 • 3
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Noções de Informática 5 questões

6. A partir do sumário em um documento do 
MS Word do Office 365 em português, pode-se nave-
gar pelo documento até determinadas seções do 
documento, a partir dos itens dispostos no sumário. 
Para tanto, deve-se pressionar uma determinada tecla 
ao clicar em um item do sumário.

Assinale a alternativa que indica corretamente essa 
tecla.

a. SQUARE Alt
b. Check-square Ctrl
c. SQUARE Shift
d. SQUARE Alt Gr
e. SQUARE Tab

7. Qual a função da guia Correspondências do 
MS Word do Office 365 em português?

a. Check-square Trabalhar com mala direta, com criação de 
envelopes, etiquetas, cartas, dentre outros.

b. SQUARE Buscar correspondências no texto de modo a 
corrigir erros gramaticais e/ou de formatação.

c. SQUARE Permite a edição simultânea do documento por 
pessoas distintas e depois consolida as cor-
respondências de alteração, consolidando um 
documento único a partir das edições distintas.

d. SQUARE Permite definir parâmetros de impressão, como 
orientação e tamanho da página, de modo a 
corresponder às configurações da impressora.

e. SQUARE Contém as funcionalidades de localização e subs-
tituição de texto do MS Word, buscando corres-
pondências no texto de acordo com palavras ou 
até mesmo trechos informados pelo usuário.

8. Ao trabalhar com figuras em um documento do MS 
Word do Office 2016 em português, podem-se criar 
índices ou sumários desses elementos de modo auto-
mático pelo MS Word. Para tanto, as figuras devem 
possuir legendas associadas.

Assinale a alternativa que indica corretamente uma 
forma de dotar as figuras do MS Word de legendas de 
modo a permitir a criação de índices correspondentes.

a. SQUARE Guia Layout  Formatar Figura
b. SQUARE Guia Design  Formatar Forma
c. Check-square Guia Referências  Inserir Legenda
d. SQUARE Guia Referências  Referência Cruzada
e. SQUARE Basta digitar um texto em formato de legenda 

abaixo ou acima da figura

9. São ações que podem ser executadas a partir do 
menu suspenso padrão ou default (botão direito do 
mouse) da barra de tarefas do Windows 10 Pro em 
português:

1. Exibir as janelas em cascata.
2. Abrir o Painel de Controle.
3. Abrir o Gerenciador de Tarefas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.



 Página 5

Município de Caxambu do Sul • Processo Seletivo • Edital 002/2019

2M2 Auxiliar de Consultório Dentário

12. Dentre os variados tipos de materiais restaurado-
res dentários, assinale aquele que pode ser levado ao 
dente com a ajuda de pontas acopladas à seringa do 
tipo Centrix.

a. SQUARE Porcelana
b. SQUARE Resina acrílica
c. SQUARE Resina composta
d. SQUARE Amálgama de prata
e. Check-square Cimento de ionômero de vidro

13. Os adesivos dentinários são materiais usados para o 
forramento da cavidade dental, necessitando-se previa-
mente de condicionamento ácido em esmalte e dentina.

Assinale a alternativa que corresponde a uma das 
condutas corretas para uso dos adesivos.

a. SQUARE Lavação com intenso jato de ar e água
b. Check-square Polimerização através do uso de 

fotopolimerizador
c. SQUARE Aplicação com uma bolinha de algodão
d. SQUARE Aplicação e espera de 10 minutos para finalizar 

a restauração
e. SQUARE Aplicação de duas gotas do adesivo direto na 

cavidade

14. O instrumental odontológico que tem como fun-
ção detectar falhas na estrutura dental é:

a. SQUARE Espátula no 1.
b. SQUARE Espátula no 24F.
c. Check-square Sonda exploradora.
d. SQUARE Escavador de dentina.
e. SQUARE Pinça de algodão.

15. Assinale a alternativa que indica um instrumento 
utilizado na manipulação de cimentos, como por 
exemplo, óxido de zinco e eugenol e fosfato de zinco.

a. SQUARE Escavador
b. Check-square Espátula no 24F
c. SQUARE Espátula no 31
d. SQUARE Calcador 6335
e. SQUARE Condensador Hollemback no 6

10. Ao trabalhar com o MS Excel do Office 365 em 
português, com relação à formatação de células, 
podem-se adicionar efeitos ao texto, através da caixa 
de diálogo Fonte.

Identifique os itens que constituem efeitos válidos de 
Fonte da formatação de células do MS Excel.

1. Subscrito
2. Tachado
3. Brilho

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Conhecimentos Específicos 10 questões

11. As peças de mão, especialmente as canetas de 
alta e baixa rotação, são os itens que mais apresentam 
necessidades de manutenção. Portanto:

1. Devem ser lubrificadas com óleos determina-
dos pelo fabricante.

2. Devem ser lubricadas com excesso de óleo 
para evitar danos aos rolamentos.

3. Nunca devem ser lavadas com água e sabão.
4. Devem ser retiradas e retornadas adequada-

mente e com cuidado às conexões.
5. No caso de entupimento do spray de alta rota-

ção, uma pequena agulha deve ser inserida 
nas saídas de água para desentupir a caneta.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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16. Os procedimentos de moldagem e de confecção 
de modelo costumam ser rotineiros no dia a dia do 
consultório odontológico.

Assinale a alternativa correta sobre as moldeiras 
odontológicas e a confecção dos modelos de gesso.

a. SQUARE O gesso deve ser sempre manipulado com 
propileno glicol para obter melhor consistência.

b. SQUARE As moldeiras metálicas não podem ser 
esterilizadas.

c. SQUARE A confecção dos modelos de gesso pode ser 
feita com pedra Pomes.

d. SQUARE A manipulação do gesso para confecção dos 
modelos deve ser feita em cubas metálicas.

e. Check-square As moldeiras metálicas podem ser lisas ou 
perfuradas.

17. Assinale a alternativa que apresenta um instru-
mental/material utilizado durante o procedimento de 
revelação radiográfica.

a. Check-square Colgadura
b. SQUARE Álcool 90%
c. SQUARE Aleta radiográfica
d. SQUARE Aparelho de Raio-X
e. SQUARE Posicionador radiográfico

18. As cartelas radiográficas, além de servirem para a 
montagem das películas, contêm informações sobre o 
paciente e o exame realizado.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
uma informação importante que deve constar nas 
cartelas radiográficas.

a. SQUARE Tipo de solução reveladora utilizada.
b. SQUARE Profundidade de sondagem.
c. SQUARE Nome do filho do paciente.
d. Check-square Data de realização do exame.
e. SQUARE Dimensão da película radiográfica utilizada.

19. A montagem das películas radiográficas dentá-
rias deve ser feita de maneira organizada, facilitando, 
assim, a sua interpretação.

As radiografias periapicais de dentes  (1)  deve ser 
feita com as raízes apontando para  (2)  e o longo 
eixo do filme é orientado (3) .

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas numeradas do texto.

a. SQUARE (1) anteriores superiores •  
(2) cima • (3) horizontalmente

b. SQUARE (1) posteriores superiores •  
(2) cima • (3) verticalmente

c. SQUARE (1) posteriores inferiores •  
(2) cima • (3) verticalmente

d. Check-square (1) anteriores superiores •  
(2) cima • (3) verticalmente

e. SQUARE (1) posteriores superiores •  
(2) baixo • (3) horizontalmente

20. Analise a frase abaixo:

As soluções fluoretadas para           
contendo 225 ppm F (0.05% de NaF) são recomenda-
das para uso           .

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. SQUARE ingestão • diário
b. SQUARE ingestão • semanal
c. Check-square bochechos • diário
d. SQUARE bochechos • semanal
e. SQUARE bochechos • mensal
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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