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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 20. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Dentre         os         instrumentais         abaixo,         assinale         aquele
utilizado         para         o         posicionamento         do         papel         carbono
usado         nos         testes         de         contato         oclusal.

(A) Pinça         Dietrich.
(B) Pinça         Müller.
(C) Pinça         Backhaus.
(D) Pinça         Dente         de         Rato.

Questão 02

Assinale         dentre         as         alternativas         a         seguir,         aquela         que
correlaciona         o         instrumental         com         a         especialidade         a
qual         ele         é         empregado.

(A) Sonda         Rhein         -         endodontia.
(B) Cureta         de         dentina         -         cirurgia         oral.
(C) Sindesmótomo         -         protese         fixa.
(D) Sonda         Nabers         -         dentística         restauradora.

Questão 03

De         acordo         com         o         código         de         ética         odontológica,
constitui         infração         ética,         EXCETO:

(A) Praticar         ou         permitir         que         se         pratique         concorrência
leal         entre         os         profissionais.

(B) Explorar         colega         nas         relações         de         emprego         ou
quando         compartilhar         honorários;         descumprir         ou
desrespeitar         a         legislação         pertinente         no         tocante         às
relações         de         trabalho         entre         os         componentes         da
equipe         de         saúde.

(C) Ser         conivente         em         erros         técnicos         ou         infrações
éticas,         ou         com         o         exercício         irregular         ou         ilegal         da
Odontologia.

(D) Criticar         erro         técnico-científico         de         colega         ausente,
salvo         por         meio         de         representação         ao         Conselho
Regional.

Questão 04

A         respeito         da         biossegurança,         é         INCORRETO         afirmar
que:

(A) A         lavagem         de         instrumental         dispensa         o         uso         de         EPI
desde         que         estes         não         estejam         portando         sangue
seco         ou         úmido.

(B) Equipamentos         denominados         descartáveis,         devem
ser         dispensados         após         o         uso         de         não         devem         ser
reprocessados.

(C) Após         o         uso         os         instrumentais         devem         ser
esterilizados         e         o         consultório         descontaminado.

(D) As         medidas         de         segurança         visam         proteger         não         só         o
paciente         em         si,         mas         toda         a         equipe         odontológica.

Questão 05

A         cárie         dental         é         um         problema         de         saúde         pública.         Qual
o         maior         programa         de         prevenção         a         doença         cárie,
implantado         no         Brasil?

(A) Panfletagem         de         atendimentos         em         clinicas
populares.

(B) Conscientização         de         saúde         oral         em         redes         sociais.
(C) Fuoretação         da         água         tratada.
(D) Projeto         de         higienização         nas         escolas.

Questão 06

Dentre         os         agentes         químicos         a         seguir,         qual         é         utilizado
na         irrigação         e         descontaminação         endodôntica?

(A) Iodo         Polvidini.
(B) Hipoclorito         de         Sódio.
(C) Bicarbonato         de         Sódio.
(D) Acetona         2,5%.

Questão 07

O         elemento         dentário         é         composto         pelos         seguintes
tecidos,         EXCETO:

(A) Osteoblastos.
(B) Esmalte.
(C) Dentina.
(D) Cemento.

Questão 08

De         acordo,         com         as         normas         preconizadas         pela
ISO/FDI         para         os         atendimentos         clínicos         odontológicos
sobre         a         postura         ergonômica         do         profissional,         assinale
a         alternativa         INCORRETA:

(A) O         campo         de         trabalho         (boca         do         paciente)         deve         ficar
alinhado         com         a         frente         da         parte         superior         do         corpo         e
a         distância         entre         a         boca         do         paciente         e         os         olhos         do
operador         deve         ser         de         35         a         40         cm.

(B) O         feixe         de         luz         deve         ser         mantido         paralelo         a         direção
de         observação.
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(C) Os         instrumentais         devem         ficar         dentro         do         campo         de
visão         do         profissional         e         a         uma         distância         de         40         a         50
cm.

(D) Os         membros         superiores         devem         estar         ao         lado         da
parte         superior         do         corpo         na         frente         do         tronco,         com         o
antebraço         levantado         em         aproximadamente         10°
com         um         limite         máximo         de         25°.

Questão 09

São         papilas         presentes         no         dorso         da         língua,         EXCETO:

(A) Papila         Fungiforme.
(B) Papila         Circunvalada.
(C) Papila         apical.
(D) Papila         Filiforme.

Questão 10

É         um         material         restaurador         provisório,         EXCETO:

(A) Cimento         de         Óxido         de         Zinco         e         Eugenol.
(B) Cimento         de         Ionômero         de         Vidro.
(C) Cotosol.
(D) Cimento         de         Amálgama         de         Prata.

Questão 11

São         medidas         de         proteção         durante         as         tomadas
radiográficas         para         pacientes         e         operadores,         EXCETO:

(A) Não         há         necessidade         de         distanciamento         do
operador.

(B) Uso         de         posicionadores,         preconizando         assim         a
técnica         de         paralelismo         para         maior         garantia         de
sucesso         da         tomada         radiográfica.

(C) Uso         de         avental         de         chumbo         e         protetor         de         tireoide
de         chumbo         para         o         paciente.

(D) Uso         de         filmes         radiográficos         de         sensibilidade         D,         E
ou         F,         preconizando         os         dois         últimos         afim         de
diminuir         o         tempo         de         exposição         radiográfica.

Questão 12

De         acordo         com         os         deveres         fundamentais         do         código
de         ética         odontológico,         assinale         a         seguir         a         alternativa
que         constitua         infração         ética.

(A) Manter         desregularizadas         suas         obrigações
financeiras         junto         ao         Conselho         regional,         desde         que
atue         no         serviço         público.

(B) Zelar         e         trabalhar         pelo         perfeito         desempenho         ético
da         Odontologia         e         pelo         prestígio         e         bom         conceito         da
profissão.

(C) Abster-se         da         prática         de         atos         que         impliquem
mercantilização         da         odontologia         ou         sua         má
conceituação.

(D) Resguardar         o         sigilo         profissional.

Questão 13

Qual         o         número         correspondente         ao         Primeiro         Molar
superior         esquerdo         permanente?

(A) 26.
(B) 65.
(C) 16.
(D) 35.

Questão 14

A         cárie         é         uma         doença         multifatorial         dependente         de         3
fatores,         são         eles:

(A) Dieta         rica         em         açúcar         -         má         higiene         -         tempo.
(B) Fatores         hereditários         -         fatores         sistêmicos         -

pré-disposição.
(C) Presença         de         bactéria         -         dieta         -         tempo.
(D) Presença         de         bactéria         -         fatores         hereditários         -

tempo.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 15 a 17.

A         EDUCAÇÃO         E         O         DESENVOLVIMENTO         DO         PAÍS
(1º§)         Atualmente,         a         educação         é         o         fator         principal         no
desenvolvimento         de         um         País.         Ocupando         a         sétima
posição         na         economia         mundial,         seria         racional         acreditar
que         o         Brasil         possui         um         sistema         público         de         ensino
eficiente.         Contudo,         a         realidade         é         justamente         o         oposto
e         o         resultado         desse         contraste         é         claramente         refletido
na         velocidade         com         a         qual         crescemos.
(2º§)         Para         exemplificar,         basta         lembrar         que         hoje         o
Japão         é         um         dos         países         mais         poderosos         do         mundo,
mas         até         meados         do         século         XX         esse         quadro         era         bem
diferente.         Com         os         atentados         nucleares         que         quase
destruíram         o         país,         os         japoneses         adotaram         uma         meta:
Investir         o         maior         montante         dos         recursos         na         educação.
Este         plano         mudou         o         curso         da         história         em         um         nível
mundial         e         colocou         o         país         no         topo         do         desenvolvimento
tecnológico         em         pouquíssimo         tempo.
(3º§)         O         quadro         brasileiro         é,         entretanto,         o         outro         lado
da         moeda.         Nosso         país         investe         menos         de         10%         do         PIB
na         educação         e         o         que         se         observa         é         a         falta         de         escolas,
materiais         pedagógicos         escassos         e         um         salário
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medíocre         para         os         profissionais         da         educação.         Não         é
de         se         espantar         que         apenas         uma         rara         parcela         dos
cidadãos         almeja         o         ramo         educacional,         sendo         que         tal
profissão         representa         a         base         fundamental         da         maioria
dos         processos         de         desenvolvimento.
(4º§)         Além         disso,         a         falta         de         incentivos,         principalmente
no         ensino         médio,         não         cria         expectativas         aos         jovens
estudantes,         haja         vista         que         concluir         o         ensino         não
significa         que         estes         terão         chance         em         um         mercado         de
trabalho         promissor         ou         em         uma         faculdade.         Assim,         é
comum         encontrar         indivíduos         que         buscam         melhores
condições         de         vida         no         exterior.         (...)
ducaacaoo-no-basl-aand8211-mmaass-umm-modelo-
dos-auunos4SSw)
no-brasil-and8211-mais-um-modelo-dos-alunos/4Sw/)
-         (Texto         Adaptado)

(https://descomplica.com.br/artigo/redacao-sobre-a-educacao-no-brasil-and8211-m

ais-um-modelo-dos-alunos/4Sw/) - (Texto Adaptado)

Questão 15

Sobre         a         composição         textual,         marque         a         alternativa
INCORRETA.

(A) A         primeira         vírgula         do         (1º§)         separa         termo         adverbial,
que         identifica         o         momento         em         que         a         voz         do         texto
inicia         o         teor         discursivo.

(B) O         título         do         texto         exemplifica         período         simples
oração         absoluta,         escrita         com         sujeito         composto.

(C) A         numeração         da         série:         "seria¹         racional         acreditar
que²         o         Brasil         possui³         um         sistema         público         de         ensino
eficiente".         -         identifica:         verbo         de         segunda
conjugação         no         futuro         do         pretérito         do         modo
indicativo;         conjunção         subordinativa         integrante;
verbo         de         terceira         conjugação         no         presente         do         modo
indicativo.

(D) As         palavras:         "sétima";         "público";         "século"         se
identificam         por         serem         trissílabos         proparoxítonos.

Questão 16

Analise         as         informações         com         (C)         certo         ou         (E)         errado.

(__)O         título         do         texto         enuncia         o         foco         temático
escolhido         pela         voz         do         texto.
(__)A         contração         prepositiva         da         expressão:         "o
resultado         desse         contraste"         -         é         imposta         pela         regência
verbal.
(__)No         trecho:         "Com         os         atentados         nucleares         que
quase         destruíram         o         país"         -         há         termos         com         encontro
consonantal         e         hiato,         há         exemplo         de         termo         escrito
com         dígrafo,         há         exemplo         de         dissílabo         oxítono         escrito
com         hiato.

(__)Entre         os         componentes         da         oração:         "Este         plano
mudou         o         curso         da         história"         -         identificamos:         pronome
demonstrativo         com         função         sintática         de         adjunto
adnominal         do         núcleo         do         sujeito         simples,         verbo
transitivo         direto         conjugado         no         pretérito         perfeito         do
modo         indicativo.
(__)O         período         conotativo:         "O         quadro         brasileiro         é,
entretanto,         o         outro         lado         da         moeda".         -         está         construído
com         metáfora.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) C,         C,         C,         C,         C.
(B) C,         E,         E,         C,         E.
(C) E,         C,         E,         C,         E.
(D) C,         E,         C,         C,         C.

Questão 17

Analise         as         assertivas         com         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso.

(__)No         texto,         há         períodos         que         iniciam         com         hipérbato.
(__)No         trecho:         "Com         os         atentados         nucleares         que
quase         destruíram         o         país,         os         japoneses         adotaram         uma
meta"         -         comprovamos         concordâncias         nominais         e         dois
termos         monossílabos         invariáveis.
(__)A         expressão:         "fator         principal"         tem         o         mesmo
sentido         semântico         contextual         de         "fator         essencial",         na
oração:         "na         velocidade         com         a         qual         crescemos"         -
temos         sujeito         é         elíptico,
(__)No         texto,         há         termo         que         faz         antônimo         com
"muitíssimo",         na         expressão:         "em         um         mercado         de
trabalho         promissor         ou         em         uma         faculdade"         -         temos
ideia         alternativa.
(__)No         período:         "não         cria         expectativas         aos         jovens
estudantes,         haja         vista         que         concluir         o         ensino"         -         temos
exemplos         de         mesóclises.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) V,         F,         V,         V,         F.
(B) V,         V,         V,         V,         V.
(C) V,         V,         V,         V,         F.
(D) F,         F,         V,         F,         V.
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Conhecimentos Gerais

Questão 18

Segundo         o         IPCC         (Painel         Intergovernamental         de
Mudanças         Climáticas),         da         ONU,         efeitos         como         a
elevação         dos         níveis         dos         mares         e         o         derretimento         das
calotas         polares,         causados         pelo         aquecimento         global,
são         irreversíveis,         por         isso         é         importante         que
busquemos         combater         as         causas         desse         aquecimento.

Qual         atividade         humana         é         considerada         a         principal
dessas         causas?

(A) As         emissões         de         gases         causadores         do         efeito
estufa.

(B) A         grande         concentração         de         matas         em         uma         só
região.

(C) A         manutenção         de         florestas.
(D) A         preservação         dos         biomas.

Questão 19

A         Lei         Orgânica         do         município         de         Descanso/SC         prevê
uma         limitação         aos         vencimentos         e         salários         dos         cargos
do         Poder         Legislativo.         Qual         das         opções         abaixo         cita
esta         limitação?

(A) Não         devem         ser         maiores         que         o         salário         dos
vereadores.

(B) Devem         ser         inferiores         a         dez         salários         mínimos.
(C) Não         poderão         ser         superiores         aos         pagos         pelo         Poder

Executivo.
(D) Devem         estar         equiparados         ao         salário         mínimo.

Questão 20

"Quase         ao         mesmo         tempo         em         que         o         Brasil         registrava
14,8         milhões         de         desempregados         segundo         dados         do
Instituto         Brasileiro         de         Geografia         e         Estatística         (IBGE),
a         área         de         tecnologia         via         um         aumento         de         178%         no
número         de         vagas         abertas.         No         setor,         ao         contrário         do
restante         do         país,         sobram         vagas,         mas         faltam
profissionais."         (https://www.cnnbrasil.com.br/)
A         informação         acima         é         justificada         pela         influência         dos
desgastes         econômicos         que         surgiram         a         partir         das
medidas         de         restrição         propostas         como         medida         de
prevenção         contra         a         covid-19.         Por         que         o         setor         de
tecnologia         cresceu         exatamente         no         momento         em         que
vários         outros         sofreram         grandes         perdas?

(A) Porque         a         necessidade         de         isolamento         gerou         uma
grande         mudança,         principalmente         na         forma         de
trabalho         e         estudo         da         maioria         da         população,
optando-se         pelo         meio         digital         para         executar         tais
atividades.

(B) Porque         o         isolamento         fez         com         que         as         pessoas
ficassem         mais         tempo         à         toa         na         internet.

(C) Porque         os         profissionais         da         área         de         tecnologia         são
os         únicos         que         podem         trabalhar         em         casa.

(D) Porque         as         crianças         e         os         adultos         trocaram         estudo         e
trabalho         por         diversão         com         jogos         digitais.

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL (1) 5


