
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTÃ - SC 

 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

➢ Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

➢ Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

➢ Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

➢ O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo: 

 
➢ Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta; 

 

➢ Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

➢ Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

➢ Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

➢ A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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➢ O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa                   05 (cinco) 

Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais  05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos  20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

➢ Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

➢ Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

➢ O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 5.

Será         que         o         robô         humanoide         Optimus         de         Elon         Musk
vai         realmente         substituir         o         ser         humano?

Como         prometido,         o         robô         humanoide         de         Elon         Musk
realmente         fez         sua         estreia         na         etapa         do         AI         Day         2022.
Tesla,         na         verdade,         trouxe         dois         protótipos.         O         primeiro,
chamado         'Bumble-C',         feito         de         componentes         padrão,
apareceu         no         palco         caminhando         de         forma         completamente
autônoma         e         executando         uma         série         de         movimentos
também         com         seus         braços.         Poderá         regar         plantas         e
transportar         pacotes,         a         um         custo         totalmente         baixo
comparado         ao         que         se         pensava:         20         mil         dólares,         contra         os
100         mil         estimados.         O         negócio,         o         dos         robôs,         para         o
empresário         vulcânico         de         origem         sul-africana,         valerá         mais
do         que         os         carros         elétricos.         Musk         explicou         que         o         robô         foi
projetado         para         pesar         73         kg,         mas         ainda         não         está         "pronto
para         andar".         Falta-lhe         um         cérebro",         e         "a         capacidade         de
resolver         problemas         por         si         só".

Será         que         o         robô         humanoide         Optimus         da         Elon         Musk         vai         realmente         substituir         o         ser

humano?         (msn.com).         Adaptado.

Questão 01
Cada         vez         mais,         filmes         como         'Eu,         Robô',         tornam-se
realidades         em         nossa         sociedade.         No         entanto,         nunca
estivemos         tão         perto         disso         com         os         novos         robôs
apresentados         por         Elon         Musk.

De         acordo         com         o         texto:

(A) O         protótipo         ainda         não         se         encontra         pronto,         pois         o         robô
pesa         mais         de         73         kg,         andar         por         conta         própria         e         ter         um
cérebro.

(B) A         Tesla         não         apresentou         um         simples         robô,         mas         um
robô         humanoide         que         fez         algumas         atividades
autônomas         e         movimentos         articulados         com         os         braços.

(C) O         robô         de         Elon         Musk         foi         projetado         para         aguar         plantas
e         carregar         pacotes,         funções         essenciais         e         a         um         baixo
custo         para         essa         função,         no         valor         de         vinte         mil         dólares.

(D) O         negócio         dos         robôs,         por         ter         componentes
vulcânicos,         será         muito         mais         lucrativo         do         que         os
carros         elétricos         da         Tesla.

(E) O         humanoide         da         Tesla         foi         cotado         em         um         valor         muito
mais         alto,         já         que         baixou         o         preço         de         custo         de         100         mil
reais         para         20         mil         dólares.

Questão 02
Como         prometido,         o         robô         humanoide         realmente         fez         sua
estreia         na         etapa         do         AI         Day         2022.         Tesla,         na         verdade,
trouxe         dois         protótipos.

Assinale         a         opção         que         contenha         dois         vocábulos         que
tiveram         a         acentuação         gráfica         alterada         pelo         Novo         Acordo
Ortográfico.

(A) humanoide         -         robô

(B) humanoide         -         estreia

(C) estreia         -         protótipos

(D) verdade         -         trouxe

(E) robô         -         protótipos

Questão 03
Leia         a         frase:

Falta-lhe         um         cérebro.

Assinale         a         opção         CORRETA.

(A) Falta:         verbo         transitivo         direto.

(B) Falta-lhe:         predicado         verbo-nominal.

(C) um         cérebro:         artigo         e         substantivo         com         função         de
predicado.

(D) cérebro:         adjetivo         substantivado         com         função         de
sujeito.

(E) lhe:         pronome         oblíquo         com         função         sintática         de         objeto
indireto.

Questão 04
O         negócio,         'o         dos         robôs',         para         o         empresário         vulcânico         de
origem         sul-africana,         valerá         mais         do         que         os         carros
elétricos.

A         expressão         destacada         entre         parênteses         é:

(A) Oração         intercalada.

(B) Vocativo.

(C) Sujeito.

(D) Aposto.

(E) Adjunto         adverbial.

Questão 05
Poderá         regar         plantas         e         transportar         pacotes         'a'         um         custo
totalmente         baixo.

Em         relação         ao         elemento         destacado,         trata-se         de         um(a)

(A) Artigo         definido         feminino.

(B) Preposição.

(C) Pronome         oblíquo.

(D) Artigo         indefinido         feminino.

(E) Caso         facultativo         de         crase.
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Raciocínio Lógico

Questão 06
Uma         confecção         onde         trabalham         15         costureiras         entrega
500         camisas         em         20         dias,         mas         recebeu         uma         encomenda
de         625         camisas         para         serem         entregues         em         15         dias.
Quantas         costureiras         precisam         ser         contratadas         para         que         a
confecção         entregue         a         encomenda         no         tempo         certo?

(A) Precisam         ser         contratadas         16         costureiras.

(B) Precisam         ser         contratadas         22         costureiras.

(C) Precisam         ser         contratadas         32         costureiras.

(D) Precisam         ser         contratadas         19         costureiras.

(E) Precisam         ser         contratadas         25         costureiras.

Questão 07
Joana         fará         uma         apresentação         com         10         alunos         e         precisa
organizá-los         em         fila,         mas         ao         calcular         as         possibilidades
viu         que         seria         mais         difícil         do         que         pensou.         De         quantas
maneiras         diferentes         essa         fila         pode         ser         organizada?

(A) Essa         fila         pode         ser         organizada         de         2.580.718.

(B) Essa         fila         pode         ser         organizada         de         5.423.500.

(C) Essa         fila         pode         ser         organizada         de         3.201.360.

(D) Essa         fila         pode         ser         organizada         de         4.490.050.

(E) Essa         fila         pode         ser         organizada         de         3.628.800.

Questão 08
Para         sortear         5         brindes         entre         seus         20         funcionários,         Lúcio
colocou         5         bolinhas         azuis         e         15         bolinhas         brancas         em         uma
urna         e         pediu         que         cada         um         pegasse         uma.         Se         na         vez         de
Juca         já         haviam         sido         sorteadas         10         bolinhas,         sendo         2
azuis,         qual         é         a         probabilidade         de         ele         ganhar         um         dos
brindes?

(A) A         probabilidade         é         de         23%.

(B) A         probabilidade         é         de         30%.

(C) A         probabilidade         é         de         15%.

(D) A         probabilidade         é         de         17%.

(E) A         probabilidade         é         de         28%.

Questão 09
Fábio         fez         uma         caixa         de         madeira,         conforme         indica         a
figura,         para         armazenar         a         areia         que         usará         em         um         trabalho
de         escola.

Qual         é         a         quantidade         de         areia         que         Fábio         usará         no         seu
trabalho.

(A) Fábio         usará         180.975         cm³         de         areia.

(B) Fábio         usará         403.600         cm³         de         areia.

(C) Fábio         usará         318.560         cm³         de         areia.

(D) Fábio         usará         650.000         cm³         de         areia.

(E) Fábio         usará         216.000         cm³         de         areia.

Questão 10
Marcos         tem         uma         jornada         de         trabalho         de         8         horas         diárias,
mas         precisou         se         ausentar         por         15         min         por         dia,         durante         30
dias.         Quanto         tempo         de         trabalho         Marcos         precisa         repor?

(A) Marcos         precisa         repor         3         dias         de         trabalho.

(B) Marcos         precisa         repor         5         dias         e         meio         de         trabalho.

(C) Marcos         precisa         repor         7h30min         de         trabalho.

(D) Marcos         precisa         repor         4h25min         de         trabalho.

(E) Marcos         precisa         repor         5h40min         de         trabalho.

Conhecimentos Gerais

Questão 11
Qual         dos         biomas         brasileiros         é         predominante         em         Santa
Catarina?

(A) Pantanal.

(B) Cerrado.

(C) Caatinga.

(D) Amazônia.

(E) Mata         Atlântica.

Questão 12
Qual         é         o         significado         do         nome         Arabutã         na         língua         guarani?

(A) Pedra         Brasil.

(B) Madeira         de         Lei.

(C) Pedra         Grande.

(D) Grande         Rio.

(E) Pau         Brasil.

Questão 13
No         período         de         1938         até         31         de         março         de         1991,         quando         foi
votado         o         plebiscito         pela         emancipação         do         território         onde
hoje         se         encontra         a         cidade         de         Arabutã/SC,         a         quem
pertencia         essa         região?

(A) À         cidade         de         Ipumirim.

(B) Ao         distrito         de         Seara.

(C) À         cidade         de         Lindóia         do         Sul.

(D) À         cidade         de         Itá.

(E) Ao         distrito         de         Concórdia.
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Questão 14
"A         economia         catarinense         é         bastante         diversificada         e         está
organizada         em         vários         polos         distribuídos         por         diferentes
regiões         do         Estado".

Disponível         em:         https://www.sc.gov.br/conhecasc/economia

O         município         de         Arabutã         está         na         região         oeste         de         Santa
Catarina,         onde         a         economia         se         destaca         nos         setores         de:

(A) Carbonífero         e         cerâmico.

(B) Vestuário         e         celulose.

(C) Pesqueiro         e         naval.

(D) Tecnologia         e         metal-mecânico.

(E) Produção         alimentar         e         de         móveis.

Questão 15
No         ano         de         1988         foi         promulgada         a         atual         Constituição
brasileira,         dando         início         ao         processo         de         redemocratização
do         país,         permitindo         que         o         povo         voltasse         a         eleger         o         seu
presidente.         O         movimento         que         lutou         pela         volta         do
processo         eleitoral         nos         molde         de         hoje         foi         chamado         de:

(A) Diretas         já.

(B) Voto         sim.

(C) O         povo         vota.

(D) O         povo         no         poder.

(E) Viva         a         democracia.

Informática

Questão 16
Sobre         o         Microsoft         Outlook,         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) É         um         programa         voltado         para         edição         de         textos.

(B) É         um         programa         voltado         para         edição         de         vídeos         e
imagens.

(C) É         um         programa         voltado         para         enviar         e         receber         emails.

(D) É         um         programa         voltado         para         criação         de         planilhas.

(E) É         um         programa         voltado         para         criação         de         jogos.

Questão 17
A         função         matemática         MULT         ou         PRODUTO         presente         no
Microsoft         Excel         possui         a         finalidade         de:

(A) Multiplicar         todos         os         números         fornecidos         como
argumentos         e         retorna         o         produto.

(B) Retornar         o         valor         máximo         de         uma         lista         de
argumentos.

(C) Retornar         a         média         aritmética         dos         argumentos.

(D) Retornar         o         maior         número         na         lista         de         argumentos.

(E) Retornar         o         menor         número         na         lista         de         argumentos.

Questão 18
O         Microsoft         Word         é         um         software         editor         de         textos         criado
pela         Microsoft         e         possui         várias         versões         instaladas         em
muitos         computadores         por         todo         o         mundo.         Em         relação         aos
blocos         de         comandos         contidos         na         guia         de         Página         Inicial
da         Barra         de         Guias         do         Microsoft         Word,         analise         as
afirmativas         abaixo:

I.A         área         de         Transferência         possui         comandos         utilizados
para         o         gerenciamento         daquilo         que         copiamos,         recortamos
e         colamos.

II.A         fonte         possui         comandos         utilizados         para         ajustes         das
tipografias         do         documento         (tipo         de         letra,         tamanho,         cor,
efeitos         etc.).

III.A         edição         possui         ferramentas         de         busca         e         seleção         /
substituição.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) I,         II         e         III.

(B) II         e         III,         apenas.

(C) I         e         III,         apenas.

(D) III,         apenas.

(E) I         e         II,         apenas.

Questão 19
Dentre         as         opções         citadas         abaixo,         assinale         aquela         que
NÃO         corresponde         a         uma         ferramenta         de         navegação         na
internet.

(A) Microsoft         Edge.

(B) Mozilla         Firefox.

(C) Google         Chrome.

(D) Internet         Explorer.

(E) Microsoft         Teams.

Questão 20
O         Microsoft         PowerPoint         é         um         aplicativo         visual         e         gráfico,
integrante         do         pacote         Office,         usado         principalmente         para
criar         apresentações.         No         que         diz         respeito         ao         Microsoft
PowerPoint,         atribua         V,         para         verdadeiro,         ou         F,         para         falso,
às         afirmativas         a         seguir:

(__)As         principais         ferramentas         para         edição         e         formatação
de         textos         está         presente         na         aba         Página         Inicial,         nos         grupos
Fonte         e         Parágrafo.

(__)Na         aba         Inserir         temos         o         comando         Tabela         que         nos
oferece         as         possibilidades         de         apresentarmos         informações
de         forma         tabular         em         nossa         apresentação.

(__)Na         aba         Inserir         temos         o         grupo         Imagens,         que         nos
permite         trabalhar         com         a         inserção         de         SmartArt.
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Assinale         a         alternativa         com         a         sequência         CORRETA:

(A) F,         F,         V.

(B) V,         V,         F.

(C) V,         V,         V.

(D) F,         V,         V.

(E) F,         V,         F.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
Após         o         seu         uso         clínico,         o         instrumental         contaminado         deve
sofrer         o         processo         de         desinfecção         prévia,         lavagem,
secagem         embalagem,         esterilização         e         armazenagem         de
acordo         com         a         classificação         dos         instrumentos.         Referente
a         essa         classificação,         assinale         a         alternativa         CORRETA:

I.Instrumentos         não         críticos:         são         os         que         não         entram         em
contato         com         o         paciente         ou         apenas         com         a         pele         íntegra         do
mesmo.         Ex.:         pinça         perfuradora,         arco         de         Young.         Estes
instrumentos         são         esterilizados.

II.Semicríticos:         os         instrumentos         que         entram         em         contato
com         a         mucosa         íntegra.         Ex.:         Moldeiras,         espelhos         bucais,
portamálgama.         Estes         instrumentos         devem         ser         apenas
desinfectados.

III.Críticos:         são         os         instrumentos         que         penetram         nos
tecidos         atingindo         o         sistema         vascular.         Ex.:         brocas
cirúrgicas,         descoladores,         instrumentos         cortantes.         Estes
instrumentos         devem         ser         desinfectados         e         esterilizados.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) Somente         a         alternativa         I         e         II         estão         corretas.

(B) Somente         a         alternativa         I         está         correta.

(C) Somente         a         alternativa         III         está         correta.

(D) Todas         as         alternativas         estão         incorretas.

(E) Somente         as         alternativas         II         e         III         estão         corretas.

Questão 22
Constituem         deveres         fundamentais         dos         profissionais         e
entidades         de         Odontologia,         EXCETO:

(A) Exercer         a         profissão         mantendo         comportamento         digno.

(B) Guardar         segredo         profissional.

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

(D) Elaborar         e         manter         atualizados         os         prontuários         de
pacientes,         conservando-os         em         arquivo         próprio.

(E) Diagnosticar,         planejar         e         executar         tratamentos,         com
liberdade         de         convicção,         nos         limites         de         suas
atribuições,         observados         o         estado         atual         da         ciência         e
sua         dignidade         profissional.

Questão 23
São         instrumentos         utilizados         para         a         Exodontia         do
Elemento         28,         EXCETO:

(A) Fórceps         18R.

(B) Descolador         de         periósteo.

(C) Fórceps         18L.

(D) Alavanca.

(E) Fio         de         sutura.

Questão 24
Sobre         os         Equipamentos         de         Proteção         Individual         (EPI),         é
INCORRETO         afirmar         que:

(A) O         gorro         é         uma         proteção         mecânica         da         cabeça         contra
a         possibilidade         de         contaminação         por         secreções,
aerossóis,         além         de         prevenir         a         queda         de         nas         áreas         de
procedimento.         Deve         ser         preferencialmente
descartável,         recobrir         todo         o         cabelo         e         orelha         e         ser
trocado         sempre         que         haja         sujidade         visível,         antes         de
procedimentos         críticos         ou         a         cada         turno.

(B) Óculos         de         proteção:         São         óculos         especiais         que         visam
proteger         o         olho         de         respingos         de         saliva         e         sangue
produzidos         durante         o         atendimento.

(C) As         máscaras         constituem-se         no         EPI         mais         importante
das         vias         aéreas         superiores         contra         microrganismos
que         se         encontram         no         aerossol         produzido         pelas
turbinas         de         alta         rotação,         pela         tosse         e         pelo         espirro.

(D) Luvas         para         procedimentos         semicríticos:         são         luvas
não         estéreis         ambidestras         nos         tamanhos         pequeno,
médio         e         grande         utilizadas         para         procedimentos
clínicos,         onde         não         há         invasão         do         sistema         vascular.
São         luvas         de         uso         único         e         devem         ser         descartadas         no
lixo         comum.

(E) Os         profissionais         devem         usar         calçados         fechados.

Questão 25
De         acordo         com         a         Constituição         Federal         1988,         é
INCORRETO         afirmar         que         :

(A) O         Art.         196,         diz         que         a         saúde         é         direito         de         todos         e         dever
do         Estado,         garantido         mediante         políticas         sociais         e
econômicas         que         visem         à         redução         do         risco         de         doença
e         de         outros         agravos         e         ao         acesso         universal         e
igualitário         às         ações         e         serviços         para         sua         promoção,
proteção         e         recuperação.

(B) O         Art.         199         diz         que         a         assistência         à         saúde         é         livre         à
iniciativa         privada.

(C) O         art         199         em         seu         parágrafo         2         veda         a         destinação         de
recursos         públicos         para         auxílios         ou         subvenções         às
instituições         privadas         com         fins         lucrativos.

(D) O         Art.         197         diz         que         são         de         relevância         pública         as
ações         e         serviços         de         saúde,         cabendo         ao         Poder
Público         dispor,         nos         termos         da         lei,         sobre         sua
regulamentação,         fiscalização         e         controle,         devendo
sua         execução         ser         feita         diretamente         ou         através         de
terceiros         e,         também,         por         pessoa         física         ou         jurídica         de
direito         privado.
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(E) O         Art.         198         diz         que         as         ações         e         serviços         públicos         de
saúde         integram         uma         rede         regionalizada         e
hierarquizada         e         constituem         um         sistema         único,
organizado         de         acordo         com         as         seguintes         diretrizes:
centralização,         com         direção         única         em         cada         esfera         de
governo;         atendimento         parcial,         com         prioridade         para         as
atividades         preventivas,         sem         prejuízo         dos         serviços
assistenciais;         participação         da         comunidade.

Questão 26
São         métodos         de         controle         da         placa         bacteriana,         EXCETO:

(A) Técnicas         de         higienização         dental.

(B) Técnicas         de         prevenção         e         evidenciação         da         placa
bacteriana.

(C) Controle         da         dieta.

(D) Ingestão         crônica         de         flúor.

(E) Técnicas         de         limpeza         e         polimento         coronário.

Questão 27
São         indicações         de         uso         do         Cimento         de         Ionômero         de
Vidro,         EXCETO:

(A) Medicação         para         casos         de         pulpite.

(B) Restaurações         provisórias,         principalmente         em
odontopediatria.

(C) Restaurações         em         locais         do         dente         que         não         estão
submetidos         a         uma         grande         força         de         mastigação.

(D) Base         ou         forramento,         quando         são         utilizados         sob
restaurações         de         amálgama         ou         resina,         por         exemplo.

(E) Selamento         de         cicatrículas         e         fissuras.

Questão 28
Para         uma         restauração         Classe         IV         do         elemento         21,         o
Cirurgião         Dentista         precisará         dos         seguintes         materiais         a
sua         disposição,         EXCETO:

(A) Resina         composta.

(B) Microbrush.

(C) Adesivo         dentário.

(D) Ácido         Fosfórico         27%.

(E) Tira         de         poliéster.

Questão 29
Sobre         a         classificação         dos         resíduos         odontológicos,         é
CORRETO         afirmar         que:

I.Resíduos         do         Grupo         A:         São         resíduos         com         possível
presença         de         agentes         biológicos,         que         representam         risco
de         infecção.         Devem         ser         descartados         nas         lixeiras         próprias
com         saco         branco         e         símbolo         internacional         de         resíduo
infectante.

II.Resíduos         do         Grupo         C:         São         resíduos         contendo
substâncias         químicas         que         podem         representar         risco         à
saúde         pública         ou         meio         ambiente,         dependendo         de         suas

características         de         inflamabilidade,         corrosividade,
reatividade         e         toxicidade.

III.Resíduos         do         Grupo         B:         Quaisquer         materiais         resultantes
de         atividades         humanas         que         contenham         radionuclídeos
em         quantidades         superiores         aos         limites         de         eliminação
especificados         nas         normas         da         Comissão         Nacional         de
Energia         Nuclear-CNEN         e         para         os         quais         a         reutilização         é
imprópria         ou         não         prevista.

IV.Resíduos         do         Grupo         D:         resíduos         que         apresentem         risco
biológico,         químico         ou         radiológico         à         saúde         ou         ao         meio
ambiente.

V.Materiais         perfurocortantes         ou         escarificantes,         tais         como:
lâminas         de         bisturi,         agulhas,         ampolas         de         vidro,         brocas,
limas         endodônticas,         pontas         diamantadas,         entre         outros.
Estes         devem         ser         descartados         em         recipientes         próprios,
denominados         "Descarpack".

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) Todas         as         alternativas         estão         corretas.

(B) Somente         as         alternativas         IV         e         V         estão         corretas.

(C) Somente         as         alternativas         II         e         III         estão         incorretas.

(D) Somente         as         alternativas         I         e         V         estão         corretas.

(E) Somente         as         alternativas         I,         II         e         IV         estão         corretas.

Questão 30
Sobre         os         erros         durante         o         processamento         dos         filmes
radiográficos,         correlacione         as         colunas         e         assinale         a
alternativa         CORRETA:

1.Linha         escura         na         imagem         do         filme.

2.Radiografia         escura.

3.Película         processada         e         em         branco.

4.Radiografia         clara.

5.Radiografia         acinzentada.

6.Radiografia         parcialmente         transparente.

7.Manchas         na         película.

(__)Radiografia         realizada         com         o         aparelho         desligada,
movimentação         do         paciente         tirando         o         filme         do         feixe         de
radiação,         processamento         do         filme         em         posição         invertida.

(__)Exposição         do         filme         à         luz,         calor,         filme         vencido.

(__)Fixação         parcial         da         película.

(__)Excesso         de         tempo         de         exposição;         excesso         de
revelação.

(__)Dobradura         da         película.

(__)Falta         de         revelação,         tempo         de         exposição         curto.

(__)Filme         com         prazo         de         validade         vencido,         líquidos
processadores         contaminados,         manuseio         e
armazenamento         inadequados.
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É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) 4,         6,         3,         5,         1,         2,         7.

(B) 3,         5,         6,         2,         1,         4,         7.

(C) 4,         5,         6,         2,         4,         1,         7.

(D) 3,         6,         2,         5,         7,         1,         4.

(E) 1,         2,         3,         5,         7,         4,         6.

Questão 31
Sobre         as         leis         federais         nº         8.080/90,         nº         8.142/90         e         a
Portaria         n°         2.488/2011,         relacione         corretamente         ao         que         se
refere         cada         uma         delas,         respectivamente:

I.Aprova         a         Política         Nacional         de         Atenção         Básica,
estabelecendo         a         revisão         de         diretrizes         e         normas         para         a
organização         da         Atenção         Básica,         para         a         Estratégia         Saúde
da         Família         (ESF)         e         o         Programa         de         Agentes         Comunitários
de         Saúde         (PACS).

II.Dispõe         sobre         a         participação         da         comunidade         na         gestão
do         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS)         e         sobre         as
transferências         intergovernamentais         de         recursos
financeiros         na         área         da         saúde         e         dá         outras         providências.

III.Dispõe         sobre         as         condições         para         a         promoção,         proteção
e         recuperação         da         saúde,         a         organização         e         o
funcionamento         dos         serviços         correspondentes         e         dá         outras
providências.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) Lei         nº         8.080/90,         Lei         nº         8.142/90,         Portaria         nº
2.488/2011.

(B) Lei         nº         8.142/90,         Portaria         nº         2.488/2011,         Lei         nº
8.080/90.

(C) Portaria         n°         2.488/2011,         Lei         nº         8.080/90,         Lei         nº
8.142/90.

(D) Portaria         nº         2.488/2011,         Lei         nº         8.142/90;         Lei         nº
8.080/90.

(E) Lei         nº         8.142/90,         Lei         nº         8.080/90,         Portaria         nº
2.488/2011.

Questão 32
São         materiais         utilizados         para         a         proteção         do         completo
dentino-pulpar,         EXCETO:

(A) Vernizes         cavitários.

(B) Adesivos         dentinário.

(C) Amálgama.

(D) Hidróxido         de         cálcio.

(E) Cimento         de         óxido         de         zinco         e         eugenol.

Questão 33
Sobre         as         técnicas         de         escovação         dental,         assinale         o         que
for         CORRETO:

I.Técnica         de         Fones:                  colocar         a         escova         com         o         longo         eixo
das         cerdas         lateralmente         contra         a         gengiva         e         deslizá-la         de
gengival         para         oclusal         ou         incisal.         Quando         as         cerdas
estiverem         no         ponto         de         contato         dos         dentes,         fazer
movimentos         vibratórios.         Repetir         esse         movimento         várias
vezes         para         cada         grupo         de         dentes         que         está         sendo
escovado.         O         movimento         é         igual         para         as         arcadas         superior
e         inferior         e         para         as         superfícies         vestibular         e         lingual.

II.Técnica         de         Stillman         modificada:         durante         a         escovação,
forçar         as         cerdas         diretamente         no         sulco         gengival,         num
ângulo         de         45         graus         com         o         eixo         do         dente.         Forçar         as
cerdas,         o         máximo         possível,         para         dentro         do         sulco         e         fazer
um         movimento         curto         para         frente         e         para         trás,         vibratório,
deslocando         todo         o         resíduo         existente         na         área;         conforme         é
movimentada         a         escova,         os         dentes         e         a         gengiva         vão
sendo         limpos.         Para         escovar         as         superfícies         oclusais,
mover         a         escova         para         frente         e         para         trás.

III.Técnica         de         Bass:         empunhar         a         escova         e,         com         os
dentes         cerrados,         fazer         movimentos         circulares         na         face
vestibular         de         todos         os         dentes         superiores         e         inferiores,
indo         do         último         dente         do         hemiarco         a         outro.         Nas         faces
palatinas         ou         linguais,         os         movimentos         também         são
circulares,         com         a         boca         aberta;         nas         faces         oclusais         e
incisais,         os         movimentos         são         no         sentido         anteroposterior.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) Todas         as         alternativas         estão         corretas.

(B) Somente         as         alternativas         II         e         III         estão         corretas.

(C) Todas         as         alternativas         estão         incorretas.

(D) Somente         a         alternativa         II         está         incorreta.

(E) Somente         a         alternativa         I         está         correta.

Questão 34
Sobre         os         equipamentos         odontológicos,         é         INCORRETO
afirmar         que:

(A) Mocho         é         a         cadeira         usada         pelo         odontólogo         e         pelo
auxiliar.

(B) Jato         de         bicarbonato:         é         usado         na         remoção         de         placas
bacterianas         e         manchas         extrínsecas         nos         dentes.

(C) A         estufa         tem         como         função         esterilizar         materiais
através         de         calor         úmido         sob         pressão,         em         altas
temperaturas.

(D) Aparelho         de         fotopolimerização:         é         utilizado         para         ativar
as         partículas         fotossensíveis         das         resinas         compostas.

(E) Equipo         odontológico         é         o         equipamento         onde         são
montados         e         suportados         os         instrumentos         ativos         de
trabalho         do         cirurgião-dentista         (que         são:         seringa
tríplice,         caneta         de         alta         rotação,         caneta         de         baixa
rotação,         sistema         para         remoção         de         placa         bacteriana         e
tártaro,         fotopolimerizador,         entre         outros),         bem         como
os         mecanismos         que         permitem         que         esses
instrumentos         funcionem.
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Questão 35
São         atribuições         do         Auxiliar         de         Consultório         Dentário,
EXCETO:

(A) Recepcionar         o         paciente         de         forma         agradável         e
simpática.

(B) Organizar         a         agenda         de         atendimentos,         marcando         e
confirmando         os         pacientes.

(C) Realizar         a         primeira         consulta         odontológica         de         forma
autônoma,         preenchendo         anamnese,         odontograma         e
realizando         a         limpeza         bucal.

(D) Manter-se         sempre         atualizado         nos         assuntos         que
dizem         respeito         ao         seu         trabalho.

(E) Preparar         o         consultório         para         os         atendimentos         que
serão         realizados,         bem         como         os         materiais         que         serão
usados.

Questão 36
São         medidas         de         biossegurança         adotadas         no         Consultório
Odontológico:

I.Uso         correto         do         Equipamento         de         Proteção         Individual
(EPI),         sendo         feita         a         utilização         da         máscara,         gorro,         luvas
descartáveis,         avental,         sapato         fechado,         entre         outros.

II.Carteira         de         vacinação         desatualizada.

III.Descarte         correto         dos         resíduos         contaminados         e
perfurocortantes.

IV.Esterilização         dos         instrumentais         não         críticos.

V.Correta         higienização         das         mãos.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) Somente         a         alternativa         II         está         incorreta.

(B) Somente         as         alternativas         I,         III         e         V         estão         corretas.

(C) Todas         as         alternativas         estão         corretas.

(D) Somente         a         alternativa         I         está         correta.

(E) Somente         as         alternativas         I         e         V         estão         corretas.

Questão 37
Referente         aos         conhecimentos         da         nomenclatura         dentária,
preencha         as         lacunas         com         a         numeração         correspondente
ao         elemento         dentário         e         assinale         a         alternativa         CORRETA:

Coluna         1

1.Canino         superior         direito         decíduo.

2.Primeiro         pré-molar         inferior         direito         permanente.

3.Segundo         molar         inferior         direito         permanente.

4.Primeiro         molar         superior         esquerdo         decíduo.

5.Incisivo         lateral         superior         direito         permanente.

Coluna         2

(__)12.

(__)53.

(__)64.

(__)47.

(__)44.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) 5,         1,         4,         3,         2.

(B) 5,         2,         4,         3,         1.

(C) 4,         3,         5,         2,         1.

(D) 5,         4,         3,         1,         2.

(E) 1,         5,         3,         2,         4.

Questão 38
De         acordo         com         o         Art.         200,         da         Constituição         Federal         de
1988,         são         competências         e         atribuições         do         sistema         único
de         saúde:

I.Controlar         e         fiscalizar         procedimentos,         produtos         e
substâncias         de         interesse         para         a         saúde         e         participar         da
produção         de         medicamentos,         equipamentos,
imunobiológicos,         hemoderivados         e         outros         insumos.

II.Incrementar         em         sua         área         de         atuação         o
desenvolvimento         científico         e         tecnológico.

III.Ordenar         a         formação         de         recursos         humanos         na         área         de
saúde.

IV.Colaborar         na         proteção         do         meio         ambiente,         nele
compreendido         o         do         trabalho.

V.Executar         as         ações         de         vigilância         sanitária         e
epidemiológica,         bem         como         as         de         saúde         do         trabalhador.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) Somente         as         alternativas         I,         III         e         V         estão         corretas.

(B) Somente         a         alternativa         I         está         incorreta.

(C) Somente         as         alternativas         II         e         IV         estão         incorretas.

(D) Todas         as         alternativas         estão         incorretas.

(E) Todas         as         alternativas         estão         corretas.

Questão 39
São         diretrizes         do         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS):

I.Universal,         permitindo         o         acesso         restrito         a         todos         os
brasileiros.

II.Centralizado,         com         ênfase         na         gestão         municipal         (local).

III.Integral,         oferecendo         todos         os         tipos         de         serviços,
voltados         à         promoção         da         saúde,         prevenção         de         doenças,
tratamento         e         reabilitação.
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IV.Com         participação         e         controle         da         comunidade.

V.Sem         gestão         única         em         cada         esfera         de         governo.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) Somente         as         alternativas         I         e         II         estão         corretas.

(B) Todas         as         alternativas         estão         corretas.

(C) Somente         as         alternativas         III         e         IV         estão         corretas.

(D) Somente         as         alternativas         III,         IV         e         V         estão         corretas.

(E) Somente         a         alternativa         V         está         incorreta.

Questão 40
Por         quantos         dentes         é         composta         a         dentição         permanente         e
decídua,         respectivamente:

(A) 28         e         24         dentes.

(B) 32         e         20         dentes.

(C) 28         e         20         dentes.

(D) 28         e         18         dentes.

(E) 32         e         24         dentes.
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