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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

8 às 11h

25 questões

3h de duração*
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Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos, políticos e culturais 5 questões

1. Analise o mapa abaixo.

Identifique a cidade que está situada na região desta-
cada em cinza no mapa.

a. SQUARE Itajaí
b. SQUARE Laguna
c. Check-square Florianópolis
d. SQUARE Balneário Camboriú
e. SQUARE São Francisco do Sul

2. A capital do nosso país é Brasília, cidade de uma 
arquitetura futurista, herança da genialidade de Oscar 
Niemeyer, Lúcio Costa, Athos Bulcão e Burle Marx.

Em que região do país ela está situada?

a. SQUARE Sul
b. SQUARE Norte
c. SQUARE Sudeste
d. SQUARE Nordeste
e. Check-square Centro-Oeste

3. A agropecuária catarinense assegura milhares de 
empregos, enriquece nosso Estado e tem grande 
importância para o comércio externo brasileiro.

Assinale a alternativa em que todas as cidades relacio-
nadas se destacam pela produção agropecuária, gran-
des frigoríficos e indústria alimentícia.

a. Check-square Videira • Concórdia • Chapecó • Seara
b. SQUARE Videira • Florianópolis • Chapecó • Seara
c. SQUARE Concórdia • Criciúma • São José • Joinville
d. SQUARE Capinzal • Águas Mornas • Chapecó • Mafra
e. SQUARE Caxambu do Sul • Santo Amaro • Brusque • Itajaí

4. No século 18 chegaram a Santa Catarina cerca de 
6 mil pessoas vindas de um arquipélago do Atlân-
tico. Elas e seus descendentes ajudaram a moldar o 
homem e a cultura catarinenses, notadamente na Ilha 
de Santa Catarina e suas cercanias.

Assinale a alternativa que identifica a origem desses 
povoadores.

a. SQUARE França
b. SQUARE Alemanha
c. SQUARE Portugal Continental
d. SQUARE Cabo Verde
e. Check-square Açores

5. No mês de fevereiro faleceu a “dama do teatro bra-
sileiro”. Participou de montagens marcantes como a 
de “My Fair Lady”, “Homem de La Mancha”, foi diretora 
de Teatro e atuou na TV e no cinema.

Assinale a alternativa que indica a personagem a que 
se refere o texto.

a. SQUARE Dina Sfat
b. Check-square Bibi Ferreira
c. SQUARE Judy Garland
d. SQUARE Deise Cipriano
e. SQUARE Olivia García Leyva
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Língua Nacional 5 questões

6. Assinale a alternativa em que todas as pala-
vras estão corretamente acentuadas segundo a 
norma-padrão.

a. SQUARE pêlo • anél • útil
b. SQUARE relógio • fácil • vôo
c. SQUARE babá • idéia • hífen
d. Check-square névoa • baú • urgência
e. SQUARE hífens • névoa • acém

7. Analise as frases abaixo:

1. Beatriz estava indiferente àquele alvoroço.
2. Ele nem dirigiu a palavra à nós.
3. No exército todos os homens devem ter seus 

cabelos cortados à escovinha.
4. E ficaram assim, face à face, sem emitir palavra 

alguma.

Assinale a alternativa que indica todas as frases onde 
as crases estão corretamente colocadas.

a. SQUARE Apenas a frase 2.
b. SQUARE Apenas a frase 3.
c. SQUARE As frases 1 e 2.
d. Check-square As frases 1 e 3.
e. SQUARE As frases 2 e 4.

8. Assinale a alternativa corretamente escrita de 
acordo com a norma-padrão.

a. Check-square Reformam-se roupas.
b. SQUARE Precisam-se de auxiliares.
c. SQUARE Comprou-se terras no Nordeste.
d. SQUARE Essas gentilezas não se esquece.
e. SQUARE Tratam-se de questões familiares.

9. Assinale a alternativa em que a colocação do pro-
nome está de acordo com a norma-padrão.

a. SQUARE Lhe devo nada.
b. SQUARE Enfim, te abraço.
c. Check-square Isso não se faz, rapaz!
d. SQUARE Se levante daí, senhora Martina!
e. SQUARE Em tratando-se da família, ou mais especifica-

mente, da nossa família, tudo é importante.

10. Complete as frases abaixo escolhendo a correta 
opção entre parênteses.

 � O decreto foi ( tachado / taxado ) de inconstitucio-
nal pelos magistrados.

 � Ao entrar na audiência, João ( comprimentou / 
cumprimentou ) os presentes.

 � Era ( eminente / iminente ) a queda do  
( eminente / iminente ) Ministro.

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

a. SQUARE tachado • comprimentou • iminente • eminente
b. Check-square tachado • cumprimentou • iminente • eminente
c. SQUARE taxado • cumprimentou • iminente • eminente
d. SQUARE taxado • comprimentou • eminente • iminente
e. SQUARE taxado • cumprimentou • eminente • iminente

Noções de Informática 5 questões

11. Qual a utilidade da função do MS Excel do Office 
365 em português denominada HOJE()?

a. Check-square Retorna a data de hoje formatada como uma 
data.

b. SQUARE Retorna a data e hora atuais formatadas como 
data e hora.

c. SQUARE Retorna a data de hoje como um número que 
representa a data no código data-hora do 
MS Office.

d. SQUARE Retorna o número de série da data de hoje 
formatado como número inteiro.

e. SQUARE Retorna a fração do ano que representa o 
número de dias inteiros desde primeiro de 
janeiro até a data de hoje.
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Conhecimentos Específicos 10 questões

16. Os testes pulpares indicam a capacidade de res-
posta dos neurônios sensitivos pulpares.

Assinale a alternativa que corresponde ao teste mais 
comumente empregado para detectar as respostas 
neurais da polpa.

a. SQUARE Elétrico
b. SQUARE Percussão
c. SQUARE Oximetria de pulso
d. SQUARE Térmico ao quente
e. Check-square Térmico ao frio

17. A limpeza é a remoção mecânica de sujidades, 
com o objetivo de reduzir a carga microbiana, a 
matéria orgânica e os contaminantes de natureza 
inorgânica, de modo a garantir o processo de desin-
fecção e esterilização e a manutenção da vida útil do 
instrumental.

Assinale a alternativa correta sobre o procedimento 
de limpeza dos instrumentais odontológicos.

a. SQUARE Não há necessidade de secar os instrumentais 
que serão esterilizados em autoclave.

b. SQUARE A limpeza manual é o procedimento realizado 
manualmente para a remoção de sujidade, por 
meio de lavadoras com ultrassom de baixa 
frequência.

c. SQUARE O enxague dos artigos deve ser realizado em 
água destilada e em bacias, evitando a total 
retirada das sujidades e do produto utilizado na 
limpeza.

d. Check-square Durante a limpeza, os instrumentos que têm 
mais de uma parte devem ser desmontados; as 
pinças e tesouras devem ser abertas, de modo 
a expor ao máximo suas reentrâncias.

e. SQUARE A limpeza mecânica realizada, por exemplo, por 
meio de lavadoras com ultrassom de baixa fre-
quência, aumenta a exposição dos profissionais 
aos riscos ocupacionais de origem biológica, 
especialmente, aos vírus da hepatite e HIV.

12. Assinale a alternativa que indica corretamente 
uma forma de inserir uma referência a um determi-
nado Quadro ou Tabela, que contém uma legenda, 
em um documento do MS Word do Office 365 em 
português.

a. SQUARE Guia Inserir  Inserir Legenda
b. SQUARE Guia Inserir  Inserir Referência
c. SQUARE Guia Inserir  Referência Cruzada
d. SQUARE Guia Referências  Inserir Citação
e. Check-square Guia Referências  Referência Cruzada

13. Assinale a alternativa que indica corretamente 
uma forma de modificar as configurações gerais de 
idioma do MS Word do Office 365 em português, de 
modo a refletir a nova configuração para todos os 
novos documentos a serem criados a partir de então.

a. SQUARE Guia Arquivo  Conta  Idioma
b. Check-square Guia Arquivo  Opções  Idioma
c. SQUARE Guia Revisão  Definir Idioma do MS Word
d. SQUARE Guia Referências  Definir Idioma
e. SQUARE Guia Exibir  Opções  Idioma

14. Qual função do MS Excel permite testar uma con-
dição e exibir um resultado distinto para testes cujo 
resultado é verdadeiro daqueles cujo resultado é falso?

a. Check-square SE()
b. SQUARE PROC()
c. SQUARE ENQUANTO()
d. SQUARE PROCV()
e. SQUARE VF()

15. Qual recurso do painel de controle do Windows 
10 pro em português permite verificar o status do 
computador, com controles sobre Firewall, manuten-
ções automáticas e Histórico de Arquivos?

a. SQUARE Recuperação
b. SQUARE Programas e Recursos
c. Check-square Segurança e Manutenção
d. SQUARE Centro de Mobilidade do Windows
e. SQUARE Central de Rede e Compartilhamento
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18. Na clínica odontológica existem diversas fontes 
de infecção, as quais devem ser controladas por meio 
de medida de biossegurança.

O processo definido como “eliminação de microrganis-
mos da pele, mucosa ou tecidos vivos, com auxílio de 
substâncias microbicidas” é denominado:

a. SQUARE Assepsia.
b. SQUARE Limpeza.
c. Check-square Antissepsia.
d. SQUARE Esterilização.
e. SQUARE Descontaminação.

19. Dos instrumentais básicos mencionados abaixo, 
assinale aquele que deve ser colocado na bandeja 
para todos os procedimentos clínicos odontológicos:

a. Check-square Espelho oral.
b. SQUARE Seringa Carpule.
c. SQUARE Cureta de Gracey.
d. SQUARE Afastador de lábios.
e. SQUARE Escavador de dentina.

20. Assinale a alternativa correta sobre os Equipa-
mentos de Proteção Individual (EPIs).

a. SQUARE Luva de plástico: devem ser utilizada durante os 
processos de limpeza de artigos e ambientes.

b. Check-square Gorro: É uma barreira mecânica contra a pos-
sibilidade de contaminação por secreções, 
aerosois e produtos, além de prevenir aciden-
tes e evitar a queda de cabelos nas áreas de 
procedimento.

c. SQUARE Óculos de proteção: Protege os olhos das 
secreções, aerossóis e produtos químicos utili-
zados durante os procedimentos odontológi-
cos. Nunca são necessários durante a limpeza 
e desinfecção de artigos, equipamentos ou 
ambientes.

d. SQUARE Máscara: Deve ser descartável, de filtro duplo e 
tamanho suficiente para cobrir completamente 
a boca e o nariz, permitindo a respiração nor-
mal e não irritando a pele. Deve ser descartada 
semanalmente.

e. SQUARE Luva grossa de borracha: Deve ser de boa 
qualidade e usada apenas durante as cirurgias 
odontológicas.

21. Entende-se por acidente não somente aquele 
onde o trauma esteja envolvido, mas também quais-
quer situações de emergência em que a vítima se 
encontre com algum potencial de risco de morte.

Diante de um caso de queimadura, decorrente da 
ação do calor ou frio excessivo, uma conduta que deve 
ser realizada é:

a. SQUARE Tocar a área afetada.
b. SQUARE Furar as bolhas que formarem.
c. SQUARE Cobrir a queimadura com algodão.
d. SQUARE Retirar pedaços de roupa grudados na pele.
e. Check-square Não retirar a roupa que estiver grudada na 

queimadura.

22. O espaço triangular entre os dentes, do ponto 
de contato para vestibular e lingual/palatal, é 
denominado:

a. SQUARE Face oclusal.
b. SQUARE Cúspide.
c. Check-square Ameia.
d. SQUARE Vertente.
e. SQUARE Sulco interdentário.

23. Na prática odontológica é comum a manipula-
ção de sangue e outros fluidos orgânicos, que são as 
principais vias de transmissão do HIV e dos vírus das 
hepatites B (HBV) e C (HCV).

Assinale a alternativa que representa corretamente 
uma medida preventiva contra as infecções acima 
citadas, no ambiente odontológico.

a. SQUARE Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
apenas durante cirurgias muito invasivas.

b. SQUARE Sempre reencapar, entortar, quebrar ou retirar a 
agulha da seringa com as mãos.

c. SQUARE Utilizar os dedos, quando necessário, como 
anteparo durante a realização de procedimen-
tos que envolvam materiais perfurocortantes.

d. Check-square Desprezar todo material perfurocortante em 
recipiente específico e resistente à perfuração.

e. SQUARE Desprezar todo material perfurocortante 
nos sacos de lixo branco, indicados para lixo 
contaminado.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

24. Os dentes apresentam variações anatômicas. 
É fundamental que o profissional conheça os princi-
pais aspectos anatômicos dos elementos dentais.

Assinale a alternativa correta sobre a anatomia dentária.

a. SQUARE Os caninos superiores são sempre 
birradiculados.

b. Check-square O incisivo lateral superior é, na maioria das 
vezes, unirradiculado.

c. SQUARE O primeiro molar superior apresenta, na maio-
ria das vezes, quatro raízes bem diferenciadas.

d. SQUARE O primeiro molar inferior apresenta rotineira-
mente três raízes fusionadas.

e. SQUARE Os pré-molares inferiores sempre apresentam 
duas raízes fusionadas.

25. Qual dos procedimentos empregados para higie-
nização e prevenção das doenças bucais (cárie dental 
e doença periodontal) elencados abaixo não apre-
senta efeito na prevenção das doenças periodontais e 
atua somente na prevenção da doença cárie?

a. SQUARE Uso do fio dental
b. SQUARE Escovação dentária individual
c. SQUARE Escovação dentária supervisionada
d. Check-square Aplicação de verniz fluoretado
e. SQUARE Bochechos com clorexidina
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