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CARGO: AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA 

 

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 05 (cinco) 

Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

 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 

O texto abaixo servirá de subsídio para as questões 1 a 5: 

De onde veio o 13º salário?  

Entenda como esse direito trabalhista surgiu no Brasil - e as polêmicas que o evolvem. 

Estudiosos acreditam que os primeiros rumores para a institucionalização de um salário a mais vêm 

desde a expansão das leis trabalhistas, ainda no governo Getúlio Vargas. Reza a lenda que o salário 

extra não entrou formalmente na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), em 1943, por pressões 

empresariais. Mas já era comum as empresas concederem bonificações de Natal como prêmio aos 

bons funcionários. Na década de 1960, o país passava por uma grande crise política. A renúncia do 

presidente Jânio Quadros, em 1961, e a posse de João Goulart sob o sistema parlamentarista 

ocorreram em meio aos processos de votação da lei do décimo terceiro. Organizações sindicais 

usavam ameaças de greve geral para pressionar o governo: eles queriam a aprovação da lei sem 

emendas, e que fosse sancionada por Jango ainda em 1961. Depois de um longo processo, que 

recebeu duras críticas dos patrões e forte pressão dos sindicatos, João Goulart assinou a lei em 13 de 

julho do ano seguinte. Com o tempo, a bonificação se revelou um grande propulsor da economia, 

garantindo vendas melhores no período que antecede as festas de Natal e ano novo. Em 1965, uma 

nova lei estabeleceu o adiantamento de metade do benefício para entre os meses de fevereiro e 

novembro de cada ano. Finalmente, em 1988, a gratificação natalina foi assegurada pela Constituição 

Federal. 

 Não existe só no Brasil 

Em setembro de 2018, o vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, chamou o salário extra de 

“jabuticaba”, por só existir no Brasil. E falou que era o tipo de coisa que deveria ser cortada. Mas a 

gratificação de Natal existe como lei nacional em vários outros países do mundo: Portugal, México, 

Alemanha e Áustria são alguns exemplos. Lógico, não dá para fazer um paralelo exato com o nosso 

país porque as leis trabalhistas nesses outros Estados são diferentes das do Brasil. Mas, não, o décimo 

terceiro não é algo 100% tupiniquim. 

Fonte: https://super.abril.com.br/historia/de-onde-veio-o-13o-salario/  

1 - Com relação ao exposto no texto, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A lei que aprovou o pagamento do 13º salário foi assinada em 1962. 

https://super.abril.com.br/historia/de-onde-veio-o-13o-salario/
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b) A bonificação, desde sua origem, se revelou um grande propulsor da economia, garantindo 

vendas melhores no período que antecede as festas de Natal e ano novo. 

c) Jango é um pseudônimo atribuído a Jânio Quadros.   

d) O período que antecedeu a assinatura da lei e sua consequente sanção foi de muita pressão 

por parte das empresas e sindicatos. 

e) O décimo terceiro salário não é algo exclusivo do Brasil, outros países possuem em suas 

legislações a previsão da gratificação natalina. 

2 - No texto, temos o vocábulo “emenda”. Como visto, emenda corresponde o “ato de correção”, ou 

seja, reparar algo que estava errado. Já o vocábulo ementa é relativo ao resumo e síntese de algo. 

Nesse sentido, assinale a alternativa que poderá ser completada, corretamente, com o vocábulo 

EMENDA(S). 

a) Leia a _________________ das disciplinas apontadas. 

b) Muitas foram às pessoas que aceitaram o que estava na _______________, então agradeço a 

todos pela força. 

c) Uma ____________foi utilizada para resumir o discurso do deputado federal da cidade de 

São Paulo. 

d) As provas voltaram cheias de_________________________. 

e) Uma das maiores dádivas do Advogado é sua __________________antes de uma defesa em 

um júri. 

3 - A palavra que poderá substituir o vocábulo em destaque e manter o sentido apresentado pelo 

texto, está em: “Organizações sindicais usavam ameaças de greve geral para pressionar o governo: 

eles queriam a aprovação da lei sem emendas, e que fosse sancionada por Jango.” 

a) abnegada 

b) aprovada 

c) rejeitada 
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d) retificada 

e) divulgada 

4 - “Salário, funcionário e prêmio” possuem em comum a presença de acentos. Assinale a alternativa 

na qual todas as palavras deverão ser acentuadas. 

a) Recorde – rucula – enjoo  

b) Raiz – feiura –  lampada  

c) Higiene – geleia – jiboia 

d) Heroico – assembleia –geleia 

e) Heroi –  reptil  –  virus   

5 - “Pressões e patrões” são palavras que recebem o “ões” para marcar o plural. Já na palavra festa o 

plural é feito com apenas o acréscimo da letra “s”. Em qual alternativa o plural foi realizado de modo 

equivocado? 

a) corrimões  

b) órfãos  

c) verões  

d) hambúrgueres 

e) cidadões 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Um caminhão tanque 3 eixos que transporta produtos lácteos, têm as seguintes medidas internas: 

11 metros de comprimento e 1,80 metros de diâmetro. A capacidade máxima desse caminhão tanque 

é de: (considere ) 

a) 30.000 litros 

b) 26.730 litros 

c) 25.820 litros 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 04/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL - SC 

6 
 
 

d) 19.470 litros 

e) 10.692 litros 

7 - Seja a equação    , a qual admite duas raízes reais,  e . O valor de 

  é: 

a) 16 

b) 32 

c) 36 

d) 40 

e) 64 

8 - José e Joaquim têm juntos 81 anos de idade. A idade de Joaquim é  da idade de José. A idade de 

Joaquim é: 

a) 18 anos 

b) 36 anos 

c) 42 anos 

d) 63 anos 

e) 64 anos  

9 - Um ciclista com velocidade média de 35 km/h percorre certa distância em 4,2 horas. Nas mesmas 

condições e com velocidade média de 45 km/h percorrerá a mesma distância em: 

a) 2 h 24 min 

b) 4 h 12 min 

c) 3 h 56 min 

d) 3 h 32 min 

e) 3 h 16 min 

10 - Considere a tabela abaixo, 

NÚMEROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PESOS 6 6 6 5 4 4 3 3 3 

 

A média ponderada dos números é: 

a) 4,0 
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b) 4,5 

c) 4,3 

d) 4,1 

e) 3,9 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

11 - No último 28 de outubro ocorreram eleições de segundo turno para definir o governador do 

Estado de Santa Catarina. Os candidatos que concorreram ao pleito foram: Comandante Moisés e 

Gelson Merisio. O primeiro, como foi amplamente divulgado, foi eleito com significativa vantagem 

do segundo concorrente. Na verdade, Comandante Moisés foi o nome de urna escolhido pelo futuro 

governador do estado que chama-se: 

a) Bruno Moisés Pereira 

b) Luis Moisés da Silva 

c) Carlos Moisés da Silva 

d) Carlos Moisés Pereira 

e) Moisés José Pereira 

12 - Atualmente existem dois estados brasileiros que estão sob intervenção federal. Um deles, Rio de 

Janeiro, somente na área de segurança pública e o segundo, teve o decreto presidencial publicado no 

"Diário Oficial da União" na segunda feira, 10 de dezembro do corrente ano.  O decreto nomeou 

Antonio Denarium (PSL), governador eleito, como interventor do estado. A intervenção vai vigorar 

até 31 de dezembro e, em 1º de janeiro, se inicia o mandato de quatro anos de Denarium. Estamos 

falando do estado de:  

a) Roraima 

b) São Paulo  

c) Rio Grande do Sul  

d) Bahia 

e) Sergipe 
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13 - Com a proximidade do verão e o período de férias escolares, muitos procuram as praias para 

passar as férias. Uma das preocupações volta-se para a questão da balneabilidade das praias. Nesse 

sentido, foi divulgado em 07 de dezembro de 2018, pelo G1, o primeiro relatório de balneabilidade 

da temporada 2018/2019.Segundo análises da água feitas pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa 

Catarina o estado tem:   

a) Mais de 75% dos pontos próprios para banho no litoral. 

b) 100% dos pontos próprios para banho no litoral. 

c) Apenas 50 % dos pontos próprios para banho no litoral. 

d) Menos de 20% dos pontos próprios para banho no litoral. 

e) 60% dos pontos próprios para banho no litoral. 

Fonte: http://www.fatma.sc.gov.br/laboratorio/relatorio_balneabilidade2.php?ficha=999 e https://g1.globo.com/sc/santa-catarina  

14 - “Emissões globais de CO2 crescem e atingem maior alta da história” essa foi a manchete 

difundida por diferentes mídias no início de dezembro do corrente ano. As emissões globais de 

dióxido de carbono voltaram a crescer em 2018 e devem fechar o ano com alta de 2,7%, em 

comparação com o ano passado. É o que revelou o novo relatório do Global Carbon Project, por 

exemplo. É o segundo aumento consecutivo depois de um período de três anos de estabilidade (de 

2014 a 2016), que tinha dado esperanças de que o problema talvez começasse a ficar sob controle. 

Gases de efeito estufa, como o CO2, emitidos em excesso por causa de atividades humanas, são os 

responsáveis pelo aquecimento global. Segundo as pesquisas, entre os itens propostos abaixo, o que 

mais influenciou para o aumento dos índices foi: 

a) Desmatamento. 

b) Produção agrícola. 

c) Aumento da população. 

d) Queima de carvão. 

e) Extinção de algumas espécies marinhas. 

 

http://www.fatma.sc.gov.br/laboratorio/relatorio_balneabilidade2.php?ficha=999
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina
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15 - O Consórcio LAMBARI é constituído como uma associação pública, com personalidade jurídica 

de direito público, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, 

regendo-se pelo presente Estatuto, pela Lei nº 11.107/2005, pelo Decreto Federal nº 6.017/07 e 

demais legislações pertinentes à matéria. A sede do Consórcio Lambari é no município de Concórdia, 

Estado de Santa Catarina, localizado à rua Marechal Deodoro, 772, 12º andar – Edifício Mirage 

Office – centro. Inicialmente o Consórcio Lambari denominou-se “Consórcio Intermunicipal de 

Gestão Ambiental Participativo do Alto Uruguai Catarinense – Consórcio Lambari”, pois sua criação 

tinha como objetivo principal buscar soluções aos graves problemas ambientais da região, 

especialmente relacionados:  

a) Ao aumento do número de reflorestamento de araucária ou eucalipto. 

b) A diminuição do número de peixes no rio Uruguai. 

c) À poluição causada pelos lixões, pelos esgotos urbanos e pelos dejetos suínos. 

d) A cooperativas informais de coleta seletiva. 

e) A implantação da Usina Hidrelétrica de Itá. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA 

16 - Qual dos materiais odontológicos citados abaixo é comercializado em pó e líquido: 

a) Resina Composta. 

b) Silicona de Condensação. 

c) Ácido Fluorídrico. 

d) Óxido de Zinco e Eugenol. 

e) Pasta de Maisto. 

17 - Com relação ao número de dentes que temos na dentição decídua e permanente assinale a 

alternativa correta: 

a) A dentição decídua apresenta 20 dentes e a permanente 34 dentes.  

b) A dentição decídua apresenta 20 dentes e a permanente apresenta 22 dentes. 

c) A dentição decídua apresenta 22 dentes e a permanente apresenta 30 dentes. 

d) A dentição decídua apresenta 22 dentes e a permanente apresenta 29 dentes. 
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e) A dentição decídua apresenta 20 dentes e a permanente apresenta 32 dentes. 

18 - A autoclave é o equipamento padrão na esterilização dos instrumentais utilizados para 

atendimento odontológico, sendo considerado um método seguro e rápido. Com relação a esse 

método de esterilização, é CORRETO afirmar: 

a) Não é recomendado acondicionar os artigos em caixas metálicas fechadas para inseri-los na 

autoclave. 

 b) É recomendado o empacotamento de instrumentais em campos de tecido, pois estes 

permitirem a correta passagem do vapor. 

c) Não há necessidade de lavar o instrumental clínico utilizado antes de ser levado à autoclave. 

d) Um ciclo de esterilização correto em autoclave utiliza temperatura de 200º C, com 2 psi por 

12 a 25 min em autoclaves de exaustão do ar por gravidade. 

e) Um ciclo de esterilização efetivo em autoclave utiliza temperatura de 131º C, com 15 psi por 

20 a 30 min em autoclaves de exaustão do ar por gravidade.  

19 - A classe V corresponde a uma cavidade que se localiza na porção: 

a) Cervical do dente. 

b) Face mesio- vestibular do dente. 

c) Na oclusal do dente. 

d) Na incisal do dente. 

e) No ângulo do dente. 

20 - Um paciente chega ao consultório dentário para extração do elemento dental 17. Assinale a 

alternativa que descreve a melhor opção de fórceps a ser utilizado no procedimento. 

a) Fórceps 18R 

b) Fórceps 151 

c) Fórceps 16R 

d) Alavanca 18R 

e) Fórceps 153  
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21 - Qual processo é utilizado para eliminar todos os microrganismos presentes nos instrumentais 

odontológicos:  

a) Limpeza  

b) Desinfecção 

c) Anti-sepsia 

d) Assepsia  

e) Esterilização  

 

22 - A correta higienização das mãos para os profissionais da saúde é fundamental para evitar 

infecções cruzadas, e requerem alguns procedimentos, EXCETO: 

a) Uso de toalhas de pano. 

b) Torneira que permita o manuseio com o cotovelo ou com o pé da água e sabão. 

c) Ficar em pé diante da pia, mantendo as mãos e o uniforme, afastados da superfície da pia. 

(Se as mãos tocarem a pia durante a lavagem, repetir). 

d) Molhar as mãos e os punhos por completo sob água corrente. Mantendo as mãos e 

antebraços numa angulação abaixo do nível do cotovelo durante a lavagem. 

e) Não é necessário tirar pulseiras e anéis para higienizar as mãos. 

23 - Diversas são as atribuições e competências legais do Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), das 

alternativas abaixo todas são afirmativas, EXCETO:  

a) Realizar intervenções clínicas e até em ambiente hospitalar.  

b) Registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle 

administrativo em saúde bucal. 

c) Organizar e executar atividades de higiene bucal. 

d) Manipular materiais de uso odontológico. 

e) O ASB deve fazer a limpeza, assepsia, desinfeção e esterilização do instrumental, 

equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho. 
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24 - O controle da placa bacteriana é fundamental para a prevenção de várias doenças bucais. Para a 

remoção da placa bacteriana nas superfícies proximais dos dentes, deve ser recomendado para todos 

os pacientes, dentição permanente ou decídua o uso de: 

a) Escova dental. 

b) Creme dental. 

c) Fio dental. 

d) Escova interdental. 

e) Escova bitufo. 

25 - O controle da umidade na hora da realização dos procedimentos restauradores é fundamental. 

Durante o processo do isolamento relativo do campo operatório deve ser realizado utilizando-se: 

a) Rolo de algodão e sugador. 

b) Gaze e ponta de aspiração. 

c) Bolinhas de algodão e sugador. 

d) Bolinhas de algodão e espelho para afastar. 

e) Gaze e pinça clinica. 

 


