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CARGO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

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

Processo Seletivo: 

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 quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas 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 09h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00 (duas 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 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 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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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto servirá de subsídio para as questões de 1 a 3: 

Minhas maturidade 

Circunspecção, siso, prudência. 

Mario Prata 

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta 

ainda martela. Um dia ele vai amadurecer. 

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha 

certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com 

tanta pressa. 

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, 

acertando as pontas. 

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão 

da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção. 

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida. 

Homem maduro não bebe, vai à praia. 

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é 

ligeiramente imaturo. 

 ( ...) 

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou 

um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso. 

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas. 

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos. 
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Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, 

mais depressa, mais depressa ainda. 

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova. 

Meu Deus, o que será de nós, os maduros? 

O texto acima foi extraído do livro "Minhas tudo", Editora Objetiva Ltda - Rio de Janeiro, 2001, pág. 99.  Fonte: 

http://www.releituras.com/marioprata_menu.asp. 

 

1 - Logo abaixo do título aparecem as palavras: Circunspecção, siso, prudência. As palavras 

apresentadas possuem um sentido muito semelhante com o significado de maturidade. 

Na língua portuguesa, as palavras que possuem significado igual ou semelhante, recebem a 

denominação de: sinônimos.  Nesse sentido assinale a alternativa na qual todos os vocábulos 

apresentados podem ser sinônimos de: rapidez 

a) Velocidade – Aceleração – Extroversão  

b) Agilidade – Pressa – Clausura  

c) Celeridade – ligeireza – agilidade  

d) Presteza – Delicadeza – Sutileza    

e) Voracidade – Contiguidade – agilidade  

2 - Observe a sentença a seguir e a função morfológica (classe de palavras) das palavras em destaque: 

“É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” 

É correto afirmar que as palavras em destaque, são respectivamente:  

a) Verbo – Pronome – Substantivo    

b) Pronome – Numeral – Verbo  

c) Verbo – Advérbio – Substantivo   

d) Pronome – Numeral – Substantivo     

http://www.releituras.com/marioprata_menu.asp
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e) Artigo – Pronome – Adjetivo  

3 - Com relação ao gênero textual o texto acima se classifica como: 

a) E – mail 

b) Carta 

c) Biografia  

d) Crônica  

e) Fábula  

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - A soma de três números inteiros consecutivos ímpares é 423. O maior dos três números é: 

a) 141 

b) 147 

c) 143 

d) 145 

e) 149 

5 - Os três filhos de Carlos, (João, Camila e André) têm 9, 6 e dois anos de idade respectivamente. 

Eles receberam de seu pai uma quantia de R$ 1.700,00 que foi repartida em quantias diretamente 

proporcionais às suas idades. A quantia que coube ao André foi de: 

a) R$ 200,00   

b) R$ 300,00 

c) R$ 500,00 

d) R$ 600,00 

e) R$ 900,00 

6 - O produto e a soma das raízes da equação  são 3 e  respectivamente. 

O valor da expressão  é igual a: 

a)  

b)  

c)  

d) 0 
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e) 4 

CONHECIMENTOS GERAIS 

7 - A maior parte da superfície terrestre é coberta de água, mas um volume pouco maior que 2% é 

doce, e mais de 90% dela está congelada nas regiões polares ou armazenada em depósitos 

subterrâneos muito profundos. As águas doces superficiais correspondem a somente 0,001% deste 

potencial. Mais de 2/3 da água doce é usada na irrigação, sendo contaminada pelos agrotóxicos ou 

adubos. 

 O Brasil é a maior reserva hidrológica do mundo. Há pelo menos, em tese, 34 milhões de litro de 

água para cada brasileiro, embora 20% da população urbana não dispõem de rede de água e esgoto e 

65% das internações pediátricas são causadas pela poluição da água. Da água doce disponível no país 

temos percentuais bastante diversos entre as regiões brasileiras. Assinale a alternativa que indica as 

regiões que possuem a maior e a menor concentração dos recursos hídricos do país, 

respectivamente. 

Fonte:https://www.terra.com.br/noticias/dino/o-brasil-e-a-maior-reserva-hidrologica-do-

mundo,f2c23e2f005d1d37def1039b351802b8j5wkysad.html.  

a) Centro-Oeste e Nordeste 

b) Norte e Nordeste 

c) Sul e Nordeste 

d) Sul e Sudeste  

e) Sudeste e Nordeste 

8 - Segundo o G1 o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu em 2017. Índices apontam 

aumento após dois anos consecutivos de retração. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (1º 

de março) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em valores correntes, o PIB em 

2017 foi de R$ 6,6 trilhões. 

Para Rebeca de La Rocque Palis,  coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, o grande 

impulsionador do PIB de 2017 foi o agronegócio, que avançou 13% em 2017, puxado pela safra 

recorde. "Em tese, o crescimento seria de 0,3% (sem o agronegócio).  

https://www.terra.com.br/noticias/dino/o-brasil-e-a-maior-reserva-hidrologica-do-mundo,f2c23e2f005d1d37def1039b351802b8j5wkysad.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/o-brasil-e-a-maior-reserva-hidrologica-do-mundo,f2c23e2f005d1d37def1039b351802b8j5wkysad.html
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Fonte: https://g1.globo.com/economia/noticia 

Assinale a alternativa que aponta o percentual de crescimento do PIB apontado pelo IBGE em 2017: 

a) 2% 

b) 5% 

c) 0,5% 

d) 1% 

e) 3.2% 

9 - Segundo os dados do IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) Santa Catarina possui 

atualmente: 

a) 305 municípios  

b) 295 municípios  

c) 275 municípios 

d) 283 municípios 

e) 277 municípios 

10 - Com relação aos aspectos geográficos do Brasil é INCORRETO afirmar: 

a) A região Sul possui três estados assim nominados: Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do 

Sul; 

b) A Região Norte faz divisa com a região Sudeste. 

c) Minas Gerais é o estado com maior número de municípios. São Paulo é o estado com o 2º 

maior número de municípios seguido pelo Rio Grande do Sul que é o estado com o 3º maior 

número de municípios.  

d) O Brasil possui 5570 municípios. 

https://g1.globo.com/economia/noticia
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e) A Região Nordeste é a terceira maior região do Brasil e a maior em número de estados, 

possui nove: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte e Sergipe.  

Fonte: https://www.ibge.gov.br/  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO 

11 - Durante o processo de revelação de uma radiografia, qual a etapa que se segue imediatamente à 

revelação da película (submersão no revelador)? 

a) Submersão em álcool 70%. 

b) Submersão no líquido de fixação. 

c) Lavagem em água. 

d) Secagem. 

e) Desinfecção em clorexidina. 

 

12 - Assinale a alternativa incorreta: 

a) Moldagem é o ato de moldar. 

b) Modelo é a reprodução anatômica. 

c) Molde é o negativo, feito de material de moldagem. 

d) As moldeiras são feitas de metal e sempre são perfuradas. 

e) Um dos materiais utilizados para fazer moldagem é o Alginato. 

 

13 - Em relação aos instrumentos de uso odontológico, analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta:     

a) Os exploradores ou sonda exploradora são usados exclusivamente para a remoção de 

cálculo dentário. 

b) A carpule é um instrumento utilizado para remoção de carie. 

c) As curetas de dentina são usadas para remover dentina cariada e possuem formato de 

colher, com borda não cortante. 

d) A pinça clínica apresenta pouca utilidade e é usada exclusivamente para pegar papel de 

articulação. 

e) O espelho clínico é usado para fornecer visão direta. 

https://www.ibge.gov.br/
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14 - A Técnica de Restauração Atraumática é um procedimento clínico, que visa à remoção de tecido 

cariado através de instrumentos manuais e posterior selamento da cavidade com qual dos materiais 

citados abaixo? 

a) Amálgama. 

b) Óxido de Zinco-Eugenol. 

c) Resina. 

d) Cimento de Hidróxido de Cálcio. 

e) Ionômero de Vidro. 

 

15 - Sobre o lixo infectante produzido no consultório odontológico. Assinale a alternativa correta. 

a) É recolhido juntamente com o lixo orgânico. 

b) É recolhido com lixo reciclável. 

c) A embalagem para descarte precisa ser branca e identificada como lixo infectante. 

d) O material contaminado pode ser descartado na mesma embalagem que o material perfuro 

cortante. 

e) A auxiliar de consultório odontológico não precisa fazer uso de luvas apropriadas para 

manusear o lixo perfuro cortante. 

 

16 - Nas restaurações classe II de resina considera-se a principal função da matriz: 

a) Possibilitar a obtenção de um contorno anatômico apropriado. 

b) Ser flexível 

c) Promover isolamento relativo da saliva 

d) Dispensar o emprego de cunhas de madeira 

e) Permitir uma correta relação de oclusão 

 

17 - Doença infecciosa de grande risco para equipe de saúde bucal e contaminação cruzada: 

a) Tétano 

b) Hepatite C 

c) Salmonela 

d) Candidíase 

e) Hepatite B 
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18 - O elemento dentário 25 é chamado também de: 

a) Molar superior 

b) Incisivo 

c) Molar inferior 

d) Pré-molar superior 

e) Canino inferior 

 

19 - Material utilizado para remoção de Cálculo Dentário: 

a) Cureta Periodontal                         

b) Espatula 

c) Rolenback 

d) Sonda Exploradora  

e) Todas as respostas anteriores 

 

20 - O uso de barreiras protetoras é extremamente eficiente na edução do contato com sangue e 

secreções orgânicas. São exemplos de EPI, EXCETO: 

a) Vacina 

b) Gorro 

c) Luvas  

d) Máscara cirúrgica 

e) Jaleco de manga longa 

 

 


