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CARGO: 
ASSISTENTE ODONTOLÓGICO 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 13 de janeiro de 
2020, no site www.alternativeconcursos.com.br.  
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 14 e 15 de janeiro de 2020. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Das palavras sublinhadas nas sentenças 
abaixo somente uma está incorreta em relação 
ao emprego do prefixo: 
 
a) Condições de trabalho sub-humanas foram 

identificadas no interior de Itú. 
b) Paulo, que foi ex-noivo de Vera, foi no 

casamento dela. 
c) A atividade do dia era fazer um autorretrato. 
d) As medidas anti-inflacionárias do governo deram 

certo. 
e) A porta ficou semi-aberta. 
 
02) Dadas as sentenças: 
 
1. Mal acabou a tarefa, tocou a campainha. 
2. As crianças mal tocaram no lanche. 
 
Com base nas frases anteriores, a quais classes 
de palavras os termos em destaque pertencem, 
de acordo com o contexto em que estão 
inseridas: 
 
a) Em 1 advérbio, em 2 substantivo. 
b) Em 1 substantivo, em 2 conjunção. 
c) Em 1 conjunção,  em 2 advérbio. 
d) Em 1 advérbio, em 2 conjunção. 
e) Em 1 substantivo, em 2 advérbio. 
 
03) Assinale a alternativa em que a vírgula foi 
empregada inadequadamente: 
 
a) A aluna preparou-se muito para o concurso, logo 

foi aprovada. 
b) Todas as crianças, sentiram a saída da monitora. 
c) Não queríamos, naquela noite, que a conversa 

terminasse. 
d) Milhares de pessoas, em Nova Orleans, 

cantaram ao som de Tina Turner. 
e) Ao começar a reunião, todos se apresentaram, 

mencionaram suas funções e apresentaram 
seus objetivos para o novo ano. 

 
O fragmento do poema de Henriqueta Lisboa 
servirá como base para responder as questões 
04 e 05: 
 
O tempo é um fio 
 
O tempo é um fio 
bastante frágil. 
Um fino fio 
Que à toa escapa. 
 

LUCAS, Fábio. Melhores poemas de Henriqueta 

Lisboa. São Paulo: Global, 2001. 
 
 
 
 

04) É correto afirmar sobre o poema: 
 
a) Retrata que cada ser tem sob seu comando o 

tempo. 
b) É classificado como soneto. 
c) A expressão À TOA expressa a inconstância do 

eu lírico. 
d) A palavra FRÁGIL foi empregada no sentido 

figurado. 
e) A palavra TEMPO é definida por meio de uma 

metáfora. 
 
05) O poema afirma que o tempo é: 
 
a) um fio untado 
b) um fio enxundioso 
c) um fio rúptil 
d) um fio rijo 
e) um fio vigoroso 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) O primeiro nome dado ao Brasil foi: 
 
a) Vasco da Gama  
b) Terra das Missões  
c) Terras Jesuíticas   
d) Ilha de Vera Cruz 
e) Monte Pascoal 
 
07) A chegada de Pedro Álvares Cabral ao litoral 
do atual estado da Bahia, data conhecida como 
Descoberta do Brasil, aconteceu no dia:  
 
a) 21 de abril de 1580  
b) 07 de setembro de 1503 
c) 15 de novembro de 1550  
d) 22 de abril de 1500 
e) 15 de outubro de 1503 
 
08) O volume de chuvas é calculado por meio de 
um aparelho chamado: 
 
a) Anemômetro 
b) Pluviômetro 
c) Multímetro 
d) Altímetro 
e) Escalímetro 
 
09) As Olimpíadas de 2020 serão realizadas: 
 
a) no Japão 
b) na França 
c) na Correia do Norte 
d) na Itália 
e) na Turquia 
 
10) Quem foi a primeira mulher a ganhar um 
prêmio Nobel: 
 
 
 



3 

 

a) Marie Curie 
b) Maria Goeppert-Mayer 
c) Aung San Suu Kyi 
d) Rigoberta Menchú Tum  
e) Gertrude Elion 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) (Informática) Quando se está navegando em 
um site, ao clicar nessa tecla, a tela volta à 
página inicial do site:  
 
a) Home 
b) Esc 
c) End 
d) Enter 
e) BackSpace 
 
12) (Informática) No Microsoft Word 2016 ao 
pressionar PrtScn (Print Screen): 
 
a) Colocamos o texto em negrito 
b) Capturamos a imagem da tela 
c) Mudamos a cor do texto 
d) Alteramos a fonte 
e) Alteramos o tamanho da fonte 
 
13) De acordo com a Lei n. º 8.080/90, art. 2º, a 
saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. É correto 
afirmar: 

 
I. O dever do Estado de garantir a saúde 

consiste na formulação e execução de 
políticas econômicas e sociais que visem à 
adição de riscos de doenças e de outros 
agravos e no estabelecimento de condições 
que assegurem acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços para a 
sua promoção, proteção e recuperação. 

II. O dever do Estado exclui o das pessoas, da 
família, das empresas e da sociedade. 

III. Os níveis de saúde expressam a 
organização social e econômica do País, 
tendo a saúde como determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, 
a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a 
atividade física, o transporte, o lazer e o 
acesso aos bens e serviços essenciais. 

 
a) Apenas I e II estão corretos. 
b) Apenas I e III estão corretos. 
c) Apenas II e III estão corretos. 
d) Apenas III está correto. 
e) Todos estão corretos. 
 
 
 
 

14) De acordo com a Lei n.º 8.080/90, art. 7º, as 
ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados 
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas no art. 198 da Constituição Federal, 
obedecendo ainda aos seguintes princípios, 
exceto: 
 
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde 

em todos os níveis de assistência. 
b) Integralidade de assistência, entendida como 

conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os 
níveis de complexidade do sistema. 

c) Igualdade da assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

d) Participação da comunidade. 
e) Organização dos serviços públicos de modo a 

expandir a duplicidade de meios para fins 
idênticos. 

 
15) De acordo com a Lei n. º 8.080/90, art. 14-A, 
as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite 
são reconhecidas como foros de negociação e 
pactuação entre gestores, quanto aos aspectos 
operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). 
A atuação das Comissões Intergestores 
Bipartite e Tripartite terá por objetivo:  
 

I. Decidir sobre os aspectos operacionais, 
financeiros e administrativos da gestão 
compartilhada do SUAS, em conformidade 
com a definição da política consubstanciada 
em planos de saúde, aprovados pelos 
conselhos de saúde.  

II. Definir diretrizes, de âmbito nacional, 
regional e intermunicipal, a respeito da 
organização das redes de ações e serviços 
de saúde, principalmente no tocante à sua 
governança institucional e à integração das 
ações e serviços dos entes federados. 

III. Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, 
distrito sanitário, integração de territórios, 
referência e contrarreferência e demais 
aspectos vinculados à integração das ações 
e serviços de saúde entre os entes 
federados.        

 
a) I e II estão corretos. 
b) I e III estão corretos. 
c) Apenas III está correto. 
d) II e III estão corretos. 
e) Todos estão corretos. 
 
16) De acordo com a Lei n. º 8.080/90, art. 16, a 
direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete, exceto: 

 
a) Dar execução, no âmbito municipal, à política de 

insumos e equipamentos para a saúde.  
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b) Formular, avaliar e apoiar políticas de 
alimentação e nutrição. 

c) Participar na formulação e na implementação 
das políticas de controle das agressões ao meio 
ambiente; de saneamento básico; e relativas às 
condições e aos ambientes de trabalho. 

d) Definir e coordenar os sistemas de redes 
integradas de assistência de alta complexidade; 
de rede de laboratórios de saúde pública; de 
vigilância epidemiológica; e vigilância sanitária. 

e) Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para 
o controle da qualidade sanitária de produtos, 
substâncias e serviços de consumo e uso 
humano. 

 
17) O cirurgião dentista realizou um 
procedimento de restauração no primeiro pré-
molar superior esquerdo e também no incisivo 
lateral inferior esquerdo. Em quais dentes foram 
realizados os procedimentos, respectivamente: 
 
a) 24 – 32 
b) 12 – 22 
c) 31 – 46  
d) 14 – 42 
e) 34 – 22 
 
18) Em relação aos dentes e suas funções 
relacione corretamente as colunas:  
 
1. Incisivos  
2. Caninos  
3. Pré-molares  

 
(__) Dentes com pontas agudas que rasgam os 
alimentos. 
(__) São responsáveis por esmagar e moer os 
alimentos. 
(__) Dentes frontais afiados em forma de cinzel 
para cortar os alimentos. 
 
Respetivamente temos: 
 
a) 1 – 3 – 2  
b) 3 – 1 – 2 
c) 3 – 2 – 1 
d) 2 – 3 – 1  
e) 2 – 1 – 3 
 
19) Em relação aos grampos utilizados no 
isolamento do campo operatório, usamos os 
grampos 200 a 205 em: 
 
a) Incisivos 
b) Caninos 
c) Pré-molares  
d) Molares 
e) Dentes anteriores  
 
 
 

20) Em relação aos instrumentais de uso 
odontológico, a imagem abaixo refere-se: 

 
 
a) Pinça porta grampo de Palmer 
b) Carpule 
c) Sindesmótomo 
d) Perfurador de Ainsworth 
e) Porta Dique  
 
 
 
 
 
 


