
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL Nº 08/2018 – PROCESSO SELETIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM - SC 

1 
 
 

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 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 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 

A ciência robotizada 

Cada vez mais, programas estão facilitando a vida de pesquisadores na hora de 

analisar dados, propor hipóteses e discriminar os estudos que realmente importam.  

O cérebro humano teve uma trajetória evolutiva curiosa. Se, por um lado, o órgão catalisou as 

mudanças comportamentais que colocaram a espécie em posição única na natureza, por outro, está 

atualmente viabilizando avanços tecnológicos que oportunamente poderão reclassificá-lo como 

obsoleto no contexto de sua função mais nobre, isto é, pensar. Observa-se essa tendência, sobretudo, 

levando em consideração o processamento da informação e a automação. 

Já é realidade, por exemplo, a produção de veículos inteligentes – carros e aviões vêm à mente – que 

dispensam seus condutores. Em várias localidades, os carros inteligentes estão sendo testados e, salvo 

alguns acidentes de percurso, tudo indica que serão adotados em muitas cidades. Com relação aos 

aviões, já se prevê que a profissão de piloto deve se extinguir nas próximas décadas. Aviões 

modernos são capazes de decolar, navegar até seu destino final e aterrissar sem o comando dos 

arrojados profissionais de outrora. 

Fonte: Ciência Hoje, out. 2018. 

1 - Observe no texto: A ciência robotizada no trecho “Aviões modernos são capazes de decolar, 

navegar até seu destino final e aterrissar sem o comando dos arrojados profissionais de outrora.” É 

possível substituir, sem alteração de sentido, a palavra sublinhada por:  

a) apertados  

b) obsoletos  

c) audaciosos 

d) medrosos 
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e) impacientes 

2 - No excerto: “Observa-se essa tendência, sobretudo, levando em consideração o processamento 

da informação e a automação,” a conjunção em destaque pode ser substituída, sem que haja 

alteração de sentido, por, exceto:  

a) especialmente  

b) principalmente  

c) unicamente  

d) acima de tudo  

e) mormente  

3 - Com relação ao disposto no texto é correta a afirmação apresentada em:  

a) O homem estagnou no seu processo evolutivo e tal constatação pode ser comprovada através 

de experimentos realizados em diversos cérebros humanos. 

b) A ciência robotizada é uma excelente ferramenta para as análises de dados e discernimento 

de estudos relevantes. 

c) Pesquisas exitosas indicam que o uso de carros inteligentes não evitam acidentes de 

percurso. 

d) Quanto ao uso de aeronaves especula-se que serão capazes de decolar, aterrissar e abastecer 

sem a presença de humanos. Além disso, a autonomia de combustíveis será triplicada. 

e) A função mais nobre do ser humano, segundo o estudo, é a de observar a evolução 

tecnológica.  

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - Com as letras A e Z e os algarismos 0, 1 e 2 queremos formar senhas de 5 caracteres distintos. As 

senhas devem começar e terminar com letras, mas não é permitido usar o 2 ao lado da letra Z. A 

quantidade de senhas que podemos obter é: 

a) 2 
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b) 4 

c) 6 

d) 8 

e) 12 

5 - A diagonal de um cubo mede centímetros. O volume desse cubo é: 

a) 512  

b) 652  

c) 724  

d) 416  

e) 256  

6 - A soma entre dois números positivos é 7. Se o produto entre esses mesmos dois números positivos 

é 12, então o valor da diferença entre o maior e o menor é: 

a) 3 

b) 1 

c) 4 

d)  

e)  

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 - Assinale a alternativa que possui as informações capazes de completar corretamente as lacunas do 

excerto, apresentado abaixo, referente à história da colonização de Ipumirim: 

“Em l928, teve início a colonização oficial patrocinada pela Sociedade Territorial Mosele – Eberle – 

Ahrons & Cia Ltda. Com a chegada das primeiras famílias descendentes de imigrantes italianos, 

oriundas do Rio Grande do Sul. Às margens do _________________________ fundaram a Sede 

_________________________ depois ___________________ e, em 1946, passou a ser chamado 

Ipumirim, que perdura até hoje. Ipumirim é palavra tupi-guarani que significa__________________, 

nome dado em virtude da existência de um riacho perto do perímetro urbano da cidade.” Fonte: Site PM 

de Ipumirim (adaptado). 

a) Rio Jacutinga – Rio Branco – Ipumirim – Vale Fértil  

b) Rio do Peixe - Harmonia – Rio Branco - Vale Pequeno  
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c) Rio Engano – Rio Branco - Harmonia – Pedra Pequena 

d) Rio Bonito – Harmonia – Rio Branco - Pedra Grande  

e) Rio Engano - Harmonia - Rio Branco - Vale Pequeno 

8 - Com relação a Campanha “ Novembro Azul” é incorreto: 

a) Mesmo com as constantes campanhas de prevenção e alerta para a realização dos exames 

que podem detectar o câncer de próstata em estágio inicial, muitos homens com idade a partir 

de 45 anos ainda relutam em seguir as recomendações do rastreamento. O câncer de próstata é 

o tipo mais comum entre os homens brasileiros, atrás apenas do câncer de pele. 

b) O diagnóstico consiste basicamente em três exames: toque retal, exame de PSA no sangue e 

ultrassom transretal para biópsia da região. O mais importante é a consciência da população em 

geral com relação à prevenção, melhorando assim a estatística de cura da doença. 

c) Ao longo dos anos, o Novembro Azul tornou-se uma ação de domínio público e passou a ser 

incorporada por ONGs, empresas privadas e pelo público, engajando milhões de pessoas. 

Atualmente, é a maior campanha de combate ao câncer de próstata do Brasil. 

d) Novembro Azul é uma campanha dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para 

conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico 

precoce do câncer de próstata.  Foi idealizada e anualmente é promovida pelo (MSB) 

Ministério da Saúde Brasileira e pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) e, em especial, 

recebe o apoio incondicional de diversas entidades.  

e) Com uma abordagem pioneira sobre a saúde do homem no Brasil, o Novembro Azul tem a 

missão de alertar os homens sobre a prevenção do câncer de próstata. São realizadas ações 

como palestras, rodas de conversa e distribuição de material informativo em empresas e locais 

com grande circulação de pessoas, além da atuação nas mídias digitais. 

9 - A Constituição Federal Brasileira também conhecida como Constituição Cidadã, encontra-se em 

meio à grave crise econômica e política que se instalou no Brasil e não faltam propostas para 

substituí-la. Diante desse quadro, há quem acuse o texto constitucional de ser generoso demais ao 

fixar direitos e gastos sociais. De fato, a Constituição Cidadã é a décima do mundo em previsão de 
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direitos - são 79, segundo o CPP (Comparative Constitutions Project), projeto coordenado por 

professores de universidades americanas (do Texas e de Chicago) e britânica (UCL) que compara as 

constituições de 190 países. Além de direitos individuais - como ao voto, à igualdade e à liberdade -, 

há previsão de acesso à saúde e educação públicas e benefícios sociais, entre outros. No último 05 de 

outubro a Constituição Federal Brasileira completou:  

a) 50 anos 

b) 25 anos 

c) 100 anos 

d) 30 anos 

e) 110 anos 

10 - Com relação à extensão territorial a Rússia é o maior país do mundo. Da lista de países 

apresentados abaixo qual está entre os cinco maiores do mundo em extensão territorial?  

a) Austrália  

b) Argentina  

c) Brasil  

d) México  

e) África do Sul 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

11 - Paciente chega à Unidade Básica de Saúde para uma consulta de rotina, que instrumentas 

precisam estar na mesa clínica? 

a) Sonda Exploradora, Espelho Clínico, Pinça Clínica.  

b) Espelho clínico, tesoura e pinça clínica. 

c) Algodão, tesoura e lâmina de bisturi. 
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d) Porta agulha, fio de sutura e lâmina de bisturi. 

e) Sonda exploradora, espelho clínico, algodão. 

12 - São funções do Atendente de Consultório Dentário, exceto: 

a) Instrumentalizar o cirurgião-dentista nos procedimentos. 

b) Manipular materiais e instrumentais de uso odontológico.  

c) Ter autonomia para atender pacientes.  

d) Acomodar o paciente para o atendimento. 

e) Recolher e esterilizar os materiais após o procedimento. 

13 - O Cimento de Ionômero de Vidro é um material restaurador e tem como principal vantagem: 

a) Variedade na opção de cores. 

b) Resistência mecânica. 

c) Estética. 

d) Atividade anticariogênica. 

e) Translucidez. 

14 - Com relação ao processamento das radiografias, qual a sequência correta: 

a) Revelador – fixador – água. 

b) Fixador – revelador – água. 

c) Água – fixador – revelador. 

d) Revelador – água – fixador. 

e) Água – revelador – fixador. 

 15 - Qual a superfície dental que tem maior contato de oclusão e apresenta cicatrículas e fissuras: 
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a) Superfície Mesial.  

b) Superfície Distal. 

c) Superfície Oclusal.  

d) Superfície Incisal.  

e) Superfície Palatina. 

16 - Na técnica operatória para selante, o condicionamento ácido no esmalte dentário  deve ser 

realizado por quanto tempo? 

a) 30 segundos. 

b) 1 minuto. 

c) 20 segundos. 

d) 5 segundos. 

e) 10 segundos. 

17 - O aparelho fotopolimerizador é utilizado para: 

a) Extrações dentárias. 

b) Remoção de pinos intrarradiculares. 

c) Remoção de cimento de fosfato de zinco. 

d) Restaurações de resina composta. 

e)  Amálgama. 

18 - Os dentes da arcada superior estão inseridos em um osso que chamamos de: 

a) Mandíbula. 

b) Maxila. 

c) Zigomático. 

d) Tuberosidade. 
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e) Ângulo da mandíbula.   

19 - Os dentes permanentes são classificados por números. O Elemento 26 também pode ser 

chamado de: 

a) Primeiro molar superior esquerdo.  

b) Primeiro molar inferior esquerdo. 

c) Segundo pré-molar superior direito. 

d) Incisivo lateral esquerdo. 

e) Primeiro molar inferior esquerdo. 

20 - Quais são as peças que compõe a caneta de baixa rotação? 

a) Micromotor, Alta-rotação e Peça Reta. 

b) Seringa tríplice, Alta-rotação e micromotor. 

c) Alta rotação, micromotor e seringa tríplice.  

d) Contra-ângulo, peça reta e Seringa tríplice. 

e) Micromotor, Peça Reta e Contra-ângulo. 

 


