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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Chilenos criam sacos plásticos solúveis em água e que não poluem 

 

Com uma mudança sutil na fórmula do plástico, que permite substituir o petróleo pela pedra 

calcária, um grupo de empreendedores chilenos conseguiu fabricar sacos plásticos e de tecido 

reutilizáveis solúveis em água e que não contaminam. 

Roberto Astete e Cristian Olivares, os dois artífices deste produto, começam a fazer 

experimentos para fabricar um detergente biodegradável, mas acabaram encontrando a fórmula 

química à base de PVA (álcool polivinílico, solúvel em água) e que substitui os derivados do 

petróleo, responsáveis pela alta durabilidade dos plásticos que se integrou à cadeia alimentar de 

animais marinhos e responsáveis pela deterioração do meio ambiente. [...] 

“É como fazer pão", acrescenta. "Para fazer pão é preciso farinha e outros ingredientes. 

Nossa farinha é de álcool de polivinil e outros componentes, aprovados pela FDA (agência 

americana reguladora de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparelhos médicos, produtos 

biológicos e derivados sanguíneos), que nos permitiu ter uma matéria-prima para fazer diferentes 

produtos”. 

Diante de jornalistas, os dois demonstraram a solubilidade imediata de suas sacolas plásticas 

em água fria ou de bolsas de tecido reutilizáveis em água quente. [...] 

 "A grande diferença entre o plástico tradicional e o nosso é que aquele vai estar entre 150 e 

até 500 anos no meio ambiente e o nosso demora apenas cinco minutos. A gente decide quando o 

destrói", afirma Astete. [...]. 

A fórmula encontrada permite "fazer qualquer material plástico", razão pela qual já estão 

trabalhando na produção de materiais como talheres, pratos e embalagens. [...] 

Outra vantagem dos sacos é que são antiasfixia, uma causa importante de mortalidade 

infantil, pois se dissolve em contato com a língua ou as lágrimas. 

(https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimasnoticias/redacao/2018/07/25/ acesso em 31 agosto. adaptado 

especialmente para essa prova) 

 

01. O objetivo do texto é: 

A) Mostrar como se faz sacos plásticos. 

B) Informar a criação de sacos plásticos não poluentes pelos chilenos. 

C) Revelar a facilidade de destruir as sacolas plásticas.  

D) Falar de uma fórmula a base de pedra calcária que substitui os derivados de petróleo. 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Romelândia - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 01/2018 

3 

Prova Auxiliar de Dentista 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

02. Leia as afirmativas sobre o texto:  

I. Os chilenos não pretendiam criar sacos plásticos solúveis, mas acabaram descobrindo a fórmula.  

II. A única diferença entre o plástico tradicional e o plástico chileno é que o tradicional vai estar 

entre 150 e até 500 anos no meio ambiente e o chileno demora apenas cinco minutos. 

III. O plástico chileno é insolúvel na água. 

Está(ao) correta(s): 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) Apenas I. 

 

03. Assinale a alternativa em que a frase tem sentido conotativo: 

A) “É como fazer pão". Nossa farinha é de álcool de polivinil e outros componentes, aprovados pela 

FDA. 

B) A fórmula encontrada permite "fazer qualquer material plástico”. 

C) Se dissolve em contato com a língua ou as lágrimas. 

D) Uma mudança sutil na fórmula do plástico permite substituir o petróleo pela pedra calcária. 

 

04. “Diante de jornalistas, os dois demonstraram a solubilidade imediata de suas sacolas plásticas 

em água fria ou de bolsas de tecido reutilizáveis em água quente”. Nesse enunciado temos: 

A) Um período composto, uma frase e duas orações. 

B) Um período simples, duas frases e uma oração. 

C) Um período simples, uma frase e uma oração. 

D) Um período composto, uma frase e uma oração. 

 

05. A frase em que a palavra em destaque é um adjetivo é: 

A) Começam a fazer experimentos para fabricar um detergente biodegradável. 

B) Começam a fazer experimentos para fabricar um detergente biodegradável. 

C) Outra vantagem dos sacos é que são antiasfixia. 

D) Outra vantagem dos sacos é que são antiasfixia. 

 

06. A palavra “reutilizáveis” tem o prefixo “re-”, que dá a ideia de algo que se repete. Reutilizáveis 

significa usar outra vez. A palavra abaixo formada com esse mesmo prefixo e que dá a ideia de 

repetição, é: 
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A) Regra 

B) Referir 

C) Rentável 

D) Refazer 

 

07. Palavras proparoxítonas são as palavras que tem a antepenúltima sílaba tônica e todas são 

acentuadas. A sequência de palavras abaixo em que todas são proparoxítonas é: 

A) Médicos – biológicos – fórmula – plástico – solúveis. 

B) Fórmula – petróleo – calcária – água – plástico. 

C) Médicos – biológicos – reutilizável – plástico – solúveis. 

D) Fórmula – petróleo – calcária – água – plástico. 

 

08. Assinale a alternativa em que a sequência de palavras apresenta dígrafo: 

A) Dissolve – química – água – acrescenta – aparelhos. 

B) Dissolve – aquele – água – substitui – aparelhos. 

C) Dissolve – química – chileno – acrescenta – aparelhos. 

D) Marinhos – química – chileno – substitui – plástico. 

 

09. Assinale a alternativa em que a palavra representa o número de letras diferente do número de 

fonemas (sons): 

A) Fazer. 

B) Medicamentos. 

C) Reguladora. 

D) Reutilizáveis. 

 

10. Na sequência de palavras, todas estão escritas incorretamente, exceto: 

A) Lixo – exemplo – adolescência – faxada – acrescentar. 

B) Licho – exemplo – adolecência – faxada – acrescentar. 

C) Licho – ezemplo – adolescência – fachada – acrescentar. 

D) Lixo – exemplo – adolescência – fachada – acrescentar. 
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Matemática 

 

11. Em uma serralheria são comercializadas “tábuas” de madeira com 3,5m de comprimento, 20cm 

de largura e 2,5cm de espessura. Qual será o volume dessa tábua que será comercializada por essa 

serralheria? 

A) Volume = 175cm³. 

B) Volume = 1750m³. 

C) Volume =1,75cm³. 

D) Volume = 17.500cm³. 

 

12. Um corredor de provas olímpicas costuma correr ao redor de uma pista com 400 metros de 

comprimento (de forma ovalada = padrão olímpico), levando 52 segundos. Quanto tempo ele levará 

para realizar uma prova de 800 metros?  

A) Tempo = 1,55 minutos. 

B) Tempo = 2 minutos. 

C) Tempo = 1 minuto e 44 segundos. 

D) Tempo = 10 minutos. 

 

13. Uma senhora foi ao supermercado realizar compras para confeccionar um bolo. Ela pegou 2Kg 

de farinha, 500 gramas de açúcar, 120 gramas de canela, 15 gramas de corante de chocolate e 3 

gramas de cravo. Qual será a massa desse bolo? 

A) Massa = 2,638 Kg. 

B) Massa = 2,638 Gramas. 

C) Massa = 2.638 Miligramas. 

D) Massa = 2.638 Decigramas. 

 

14. Pedro Paulo Pedreira foi pagar uma conta bancária com boleto no valor de R$ 2.638,50. Como 

pagou o boleto atrasado, o banco cobrou 10% de acréscimo no valor total. Qual o valor pago por 

Pedro Paulo Pedreira? 

A) Valor = R$ 2.900,00. 

B) Valor = R$ 2.902,00. 

C) Valor = R$ 2.902,35. 

D) Valor = R$ 10.000,00. 

 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Romelândia - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 01/2018 

6 

Prova Auxiliar de Dentista 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

15. Os números decimais conhecidos pela humanidade possuem 10 símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9) e são a base para os cálculos matemáticos. Porém, tem-se alguns números que possuem a base 

sexagesimal (base 60), como por exemplo, as horas, minutos e segundos. Podemos transformar os 

números reais em horas, minutos ou segundos. Nesse caso temos 2,60 horas, que representam 

quantos minutos? 

A) 260 minutos. 

B) 156 minutos. 

C) 180 minutos. 

D) 1800 minutos. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. Leia o texto e complete a lacuna. Quando os irmãos Gransotto instalaram-se nas terras onde 

hoje encontra-se a cidade de Romelândia, iniciou-se a colonização da região por meio de pequenas 

chácaras e lotes coloniais por famílias oriundas do Estado do Rio Grande do Sul. Com a instalação 

da Madeireira Iguaçu Ltda., em 1942, criou-se o primeiro núcleo urbano do futuro distrito de 

Romelândia, distrito esse, ligado ao município de São Miguel do Oeste/SC. Em 23 de setembro de 

_____, Romelândia foi elevada à categoria de Município.  

A) 1959. 

B) 1961. 

C) 1963. 

D) 1965. 

 

17. O município de Romelândia não faz divisa com o município de: 

A) São Miguel do Oeste. 

B) Anchieta. 

C) Flor do Sertão. 

D) Paraíso. 

 

18. A região de Santa Catarina que é considerada o celeiro do Estado, de onde sai boa parte da 

produção brasileira de grãos, aves e suínos, na qual os frigoríficos de grande e médio porte estão 

associados aos produtores rurais em um modelo bem-sucedido de integração: as empresas fornecem 

insumos e tecnologia e compram a produção de animais. Além disso, nesta região também se 
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começa a explorar o potencial turístico de suas fontes hidrotermais. A região do estado de Santa 

Catarina referida no texto é: 

A) Litoral. 

B) Oeste. 

C) Meio-Oeste. 

D) Planalto Serrano. 

 

19. Conforme a Lei Orgânica do município de Romelândia e suas atualizações, compete 

privativamente ao Prefeito Municipal, exceto: 

A) Nomear e exonerar os Secretários Municipais. 

B) Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da Lei. 

C) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 

D) Determinar a utilização das verbas públicas sem autorização da Poder Legislativo Municipal. 

 

20. O servidor público municipal tem direito, dentre outros, ao: 

A) Salário família, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado. 

B) Redutibilidade de salário, salário família e adicional noturno. 

C) Gozo de férias semestrais remuneradas, licença maternidade e descanso semanal remunerado. 

D) Licença maternidade de cem dias, gozo de férias anuais remuneradas e décimo terceiro salário. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. Uma importante etapa da prevenção de infecções cruzadas é a Higienização das Mãos por parte 

de todos os membros da equipe de saúde bucal. Sendo assim, analise as assertivas abaixo referentes 

a lavagem simples das mãos: 

I. Deve-se utilizar sabonete líquido. 

II. Não há necessidade da retirada de adornos (anéis, pulseiras, relógios, etc.). 

III. Sempre deve ser realizada antes do preparo de produtos odontológicos. 

IV. Sempre deve ser executada antes e após o contato com o paciente. 

V. O uso das luvas substitui a lavagem das mãos. 

Dentre as assertivas acima, quais estão corretas: 

A) Todas estão corretas. 

B) I, II, III e V estão corretas. 

C) I, III, IV e V estão corretas. 
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D) I, III e IV estão corretas. 

 

22. No dia a dia do consultório odontológico, durante a rotina dos atendimentos estamos expostos 

ao risco de infecções, muito mais que as pessoas comuns. Com relação aos principais objetivos do 

controle da infecção em consultório odontológico, assinale as alternativas abaixo com (V) 

verdadeiro ou (F) falso:  

(     ) Proteger os pacientes que frequentam o consultório. 

(     ) Proteger os profissionais que ali trabalham. 

(   ) Eliminação da infecção cruzada, pois não devemos tratar todos os pacientes como agente 

potencial de infecção. 

(     ) Redução do número de organismos que provocam infecções. 

(     ) Evitar a infecção de toda a equipe durante o período do atendimento odontológico. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, V, V, V, V. 

B) V, V, F, V, V. 

C) F, F, V, F, F. 

D) F, F, V, V, V. 

 

23. Para a proteção da equipe de trabalho é necessário o uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual). Com relação ao uso do gorro, máscaras e luvas de procedimento, analise as assertivas 

abaixo e assinale a alternativa correta: 

A) Não tem função de proteger o trabalhador. 

B) Tem função de proteger o paciente. 

C) As luvas podem ser reaproveitadas, se esterilizadas. 

D) Deve-se colocar o gorro e a máscara antes de calçar as luvas. 

 

24. Após um procedimento cirúrgico que foi necessário o uso da Alta Rotação (instrumento 

rotatório), a correta limpeza e esterilização deste instrumental é imprescindível. Analise as 

assertivas abaixo: 

I. Seu objetivo desta etapa é manter a peça limpa e livre de microrganismos. 

II. Antes da limpeza o instrumental deve ser acionado por 30 segundos para eliminar conteúdos 

decorrentes do refluxo. 

III. Não é necessário lubrificar a peça com óleo antes do processo de esterilização. 

IV. A alta rotação não é considerada como um artigo crítico, não sendo necessário sua esterilização. 
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Dentre as assertivas acima, quais estão corretas: 

A) Todas estão corretas. 

B) I e II estão corretas. 

C) II e III estão corretas. 

D) III e IV estão corretas. 

 

25. Durante o procedimento odontológico de rotina, a auxiliar possui uma importante função que é 

a aspiração da cavidade bucal. Com relação a esta etapa, assinale as alternativas abaixo com (V) 

verdadeiro ou (F) falso: 

(     ) Uma das formas de apreensão da cânula suctora é em forma de caneta. 

(     ) A mão da auxiliar e a cânula nunca podem obstruir a área de trabalho do operador. 

(   ) Quando necessário, a cânula deve ser inserida na região posterior da cavidade bucal (palato 

mole) pois não haverá problemas de desconforto ou náuseas por parte do paciente. 

(   ) Durante a aspiração, cuidados com compressão aos tecidos moles não precisam ser tomados, 

pois não há risco de lesão a estes tecidos. 

(   ) Uma aspiração bem executada, fornece ao operador um campo limpo e sem umidade excessiva. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, F, F, F, V. 

B) V, V, V, F, V. 

C) V, V, F, F, V. 

D) V, V, F, F, F. 

 

26. Durante a rotina odontológica, a identificação de pacientes portadores de doenças 

infectocontagiosas através de seus sinais clínicos é necessária. Sendo assim, qual o nome da 

infecção que comumente se apresenta como pústulas (pequenas bolhas com líquido no seu interior) 

no lábio inferior que após o rompimento evolui para crosta? 

A) Sífilis. 

B) Mucocele. 

C) Herpes simples. 

D) Fibroma. 

 

27. A face humana é constituída por um conjunto de diferentes ossos. Analise as opções abaixo: 

I. Osso mandibular. 

II. Osso maxilar. 
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III. Osso palatino. 

IV. Osso zigomático. 

V. Osso nasal. 

Dentre as opções acima, assinale a alternativa abaixo que compreende apenas os ossos constituintes 

da face: 

A) Todas estão corretas. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) II, III, IV e V estão corretas. 

D) III, IV e V estão corretas. 

 

28. Dentre as diferentes funções da mandíbula, a mastigação é um ato que depende de diferentes 

músculos. Sendo assim, analise os músculos abaixo: 

I. Músculo masseter. 

II. Músculo pterigoideo medial. 

III. Músculo temporal. 

IV. Músculo zigomático maior. 

Assinale a opção abaixo que compreende apenas os músculos envolvidos na mastigação: 

A) Todas estão corretas. 

B) II e III estão corretas. 

C) III e IV estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

29. A digestão alimentar é uma das funções vitais ao ser humano, sendo que esta se inicia na boca 

com a produção do bolo alimentar pelo ato da mastigação e pela saliva. Analise as assertivas abaixo 

que compreende as glândulas salivares maiores: 

A) Sebácea, sublingual e submandibular. 

B) Sublingual, submandibular e lacrimal. 

C) Parótida, sebácea e sublingual. 

D) Parótida, submandibular e sublingual. 

 

30. Dentre as diferentes funções da equipe de saúde bucal, estão os levantamentos epidemiológicos 

que se constituem da avaliação baseada em índices, como os adotados pela Política Nacional de 

Saúde Bucal – Brasil Sorridente. Analise as opções abaixo, e selecione qual não pertence aos 

índices de saúde bucal: 
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A) Condição da oclusão dentária. 

B) Condição periodontal. 

C) Clareamento dentário. 

D) Edentulismo. 

 

31. Medidas preventivas, como técnicas de escovação e o uso do fio dental devem ser repassadas a 

todos os pacientes. Dentre todas as técnicas de escovação existentes, uma delas consiste em 

empunhar a escova e realizar movimentos circulares na face vestibular e palatina/lingual dos dentes 

superiores e inferiores. Trata-se da técnica: 

A) Técnica de Stillman. 

B) Técnica de Fones. 

C) Técnica de Stillman modificada. 

D) Técnica de Bass. 

 

32. Uma das etapas importantes do diagnóstico dentário é a obtenção de radiografias intrabucais, 

entretanto, um correto processamento do filme deve ser realizado. Analise as assertivas abaixo 

sobre a sequência do processamento manual e selecione a opção correta: 

A) Lavagem na água, revelador, lavagem na água e fixador. 

B) Revelador, lavagem na água, fixador e lavagem na água. 

C) Revelador, fixador e lavagem na água. 

D) Apenas revelador e fixador. 

 

33. Um dos materiais restauradores de amplo uso na odontologia é o ionômero de vidro. Sobre este 

material restaurador, analise as assertivas abaixo: 

I. Possui biocompatibilidade. 

II. Não possui liberação de flúor. 

III. Boa adesão aos dentários. 

IV. Baixa infiltração. 

Assinale a opção abaixo que corresponde apenas as assertivas corretas sobre as vantagens deste 

material: 

A) Todas estão corretas. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) I, III e IV estão corretas. 

D) II, III e IV estão corretas. 
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34. O alginato, um material de moldagem que possui ampla utilização na odontologia pela 

facilidade técnica e pelo baixo custo, necessita de alguns materiais e instrumentais específicos. 

Analise os materiais/instrumentais abaixo e selecione a opção que não é necessária para a sua 

utilização: 

A) Gral (cuba) de borracha. 

B) Moldeiras. 

C) Espátula. 

D) Placa de vidro. 

 

35. Dentre as doenças bucais, a gengivite e periodontite são aquelas que acometem os tecidos de 

suporte dos dentes. Assinale (V) verdadeiro e (F) falso quanto as características destas doenças: 

(     ) Não há alteração de cor da gengiva. 

(     ) Presença de sangramento à sondagem periodontal. 

(     ) Com a progressão da doença, os dentes podem se apresentar com mobilidade. 

(     ) O cálculo dentário é um dos fatores que contribui para o seu aparecimento. 

(     ) Estas doenças acontecem mesmo com a perda de todos os dentes. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, F, F, V, V. 

B) F, V, V, V, F. 

C) V, V, F, F, F. 

D) V, V, V, V, F. 

 

36. Durante a formação dos dentes o excesso na ingestão de flúor pode acarretar manchamentos ou 

danos a estruturas do esmalte dentário. Esta condição é chamada de: 

A) Fluorose dentária. 

B) Pigmentação por flúor. 

C) Fluorogênese imperfeita. 

D) Dentinogênese imperfeita. 

 

37. O processo educativo em odontologia é usado para buscar mudanças comportamentais visando a 

promoção de saúde. Entretanto, é importante que conheçamos a realidade dos pacientes e assim 

individualizar a abordagem necessária para atingir o objetivo. Analise as assertivas abaixo sobre os 

possíveis recursos que devemos utilizar neste processo educativo: 

I. Utilizar exemplos relacionados aos novos conteúdos. 
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II. Utilizar linguagem clara, simples e adequada ao paciente. 

III. A aprendizagem não deve ser ativa, apenas passiva. 

IV. O ensino de técnicas e conteúdos deve ser realizado em etapas, sempre avaliando cada etapa. 

V. A postura da equipe sempre deve apresentar entusiasmo, segurança e firmeza. 

Assinale a alternativa correta: 

A) I, II, IV e V estão corretas. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) I e IV estão corretas. 

D) II, III e IV estão corretas. 

 

38. Com relação ao câncer bucal, analise as assertivas abaixo: 

I. O consumo de tabaco e o álcool são fatores etiológicos. 

II. É mais frequente nos homens. 

III. Feridas na boca que não cicatrizam em 2 semanas não precisam de avaliação odontológica. 

IV. O autoexame da boca não é indicado no diagnóstico precoce. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas estão corretas. 

B) Apenas a I está correta. 

C) I e II estão corretas. 

D) II e III estão corretas. 

 

39. O conhecimento de primeiros socorros pela equipe odontológica é de suma importância. Sobre 

este fato, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro e (F) falso: 

(   ) Hemorragia, desmaio e lipotimia são exemplos de urgências em consultório odontológico. 

(   ) Ao sinal de desmaio, não devem ser verificados os sinais vitais do paciente. 

(   ) Durante uma urgência a equipe deve se manter calma. 

(   ) Durante uma crise de convulsão do paciente, deve-se segurá-lo a força. 

(  ) Diante de uma hemorragia de origem alveolar, deve-se colocar uma gaze no local de origem e 

solicitar que o paciente feche a boca, comprimindo a gaze sobre a ferida. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, V, V, V, V. 

B) V, F, V, F, V. 

C) V, V, F, F, V. 

D) V, F, V, V, V. 
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40. Diante da importância dos dentes e de sua manutenção na cavidade bucal, estes apresentam 

diversas funções. Dentre as assertivas abaixo, assinale a alternativa que não condiz com estas 

funções: 

A) Mastigação dos alimentos. 

B) Preensão dos alimentos. 

C) Incisão dos alimentos. 

D) Erosão dos alimentos. 

 


