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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 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

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

 

1 - Com relação ao exposto pelo texto temos informações VERDADEIRAS em: 

I – Em “Pai, o relógio tá errado!” há a representação da oralidade observando a construção do 

discurso. 

II – Pelo discurso do pai “Acerta ele” o filho recebeu uma informação que do modo como é 

interpretada torna-se um exemplo de  discurso ambíguo. 

III – Em “Acerta ele” temos um exemplo de pronome pessoal, na palavra em destaque. 
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IV – No último quadrinho materializa-se o sentido: alveje o relógio que se construiu a partir da 

frase “Acerta ele”. 

V – Pelo discurso do pai “Acerta ele” temos a informação clara de que o pai aconselha que o filho 

alveje o relógio.  

a) Apenas as opções I, II e III. 

b) Apenas as opções II e III. 

c) Apenas as opções I, II e IV. 

d) Apenas as opções I, II, III e IV. 

e) Apenas as opções I, III e V. 

2 - Na frase: “Acerta ele”, temos um exemplo de frase que indica o tempo presente. Assinale a 

alternativa na qual apresenta-se respectivamente um verbo conjugado no tempo presente e, o outro no 

tempo futuro:  

a) estou – caíram  

b) lerei – acertarão  

c) tomo - terão 

d) fui – serei  

e) fostes - fumaram 

3 - Em “Acerta ele” o vocábulo em destaque classifica-se como um pronome e está substituindo o 

substantivo: relógio. Em qual alternativa temos outra possibilidade de substituição pronominal 

considerando como referente o substantivo: relógio. 

a) Acertar-me 

b) Acertá-lo 

c) Me acerte 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL Nº 10/2019 – PROCESSO SELETIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM - SC 

5 
 
 

d) Acerta eu 

e) Acerta-te  

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - Um carro com velocidade média de 45 km/h percorre certa distância em 3,4 horas. Nas mesmas 

condições e com velocidade média de 60 km/h, quanto tempo gastará para fazer a mesma distância? 

a) 3h 45min 

b) 3h 05min 

c) 2h 25min 

d) 2h 33min 

e) 2h 55min 

5 - Na construção de uma rodovia foram contratadas duas empreiteiras. Uma das empreiteiras já 

construiu  da rodovia, enquanto que a outra empreiteira já construiu  da mesma. Juntas já 

construíram 95 quilômetros, portanto faltam para concluir a rodovia: 

a) 15 quilômetros 

b) 10 quilômetros 

c) 5 quilômetros 

d) 20 quilômetros 

e) 25 quilômetros 

6 - Um investidor aplicou R$ 25.800,00, em regime de juros simples, à taxa de 2% ao trimestre 

durante um ano. O total de juros auferidos no final do período da operação financeira foi de: 

a) R$ 2.064,00 

b) R$ 2.128,00 

c) R$ 2704,00 

d) R$ 4.274,00 

e) R$ 6.192,00 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 - A América Latina vive hoje uma realidade marcada por turbulências econômicas, políticas e 

institucionais: desde o início de 2017, milhares de manifestantes têm ocupado as ruas na Venezuela, 

Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia, em amplos protestos populares, que tiveram como alvos 
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governantes de diferentes perfis políticos. Além dos países citados anteriormente, fazem parte da 

América Latina, EXCETO: 

a) Haiti 

b) Peru 

c) Canadá 

d) Cuba  

e) Colômbia  

8 - Oito vice-presidentes do Brasil já assumiram a presidência devido a algo ocorrido com o titular. 

Nesse sentido, são nomes de vice-presidentes que assumiram a presidência do Brasil, EXCETO? 

a) José Sarney 

b) Itamar Franco  

c) Michel Temer  

d) Fernando Collor de Mello 

e) João Goulart 

9 - Volnei Antônio Schmidt além de ser prefeito eleito de Ipumirim para o mandato 2017-2020 é 

presidente do Conselho de Prefeitos:  

a) do Colegiado Regional de Cultura 

b) do Consórcio Lambari 

c) do Parque Estadual Fritz Plaumann 

d) do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

e) da Diretoria Executiva da AMAUC 
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10 - Recentemente o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, elogiou a iniciativa do G7 de 

destinar 20 milhões de euros para o combate de queimadas na Amazônia. Segundo ele, a ajuda é 

"bem-vinda". O ministro, no entanto, disse que os líderes do G7 também devem trabalhar para liberar 

um crédito que o Brasil tem para receber por sua participação no protocolo de Kyoto. O valor, 

segundo ele, seria de cerca de 2,5 bilhões de dólares. O Protocolo de Kyoto é: 

a) Um tratado de paz assinado pelas grandes potências europeias firmado após a Primeira 

Guerra Mundial. 

b) Um tratado internacional com compromissos mais rígidos para a redução da emissão dos 

gases que agravam o efeito estufa, considerados, de acordo com a maioria das investigações 

científicas, como causa antropogênicas do aquecimento global. 

c) O grupo dos países mais industrializados do mundo, cujas economias, de acordo com o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), representam mais de 64% da riqueza líquida global. A 

grande riqueza líquida nacional e índice de desenvolvimento humano (IDH) extremamente 

elevado são algumas das principais características dos membros deste grupo. 

d) Uma declaração de princípios fundamentais para a construção de uma sociedade global no 

século XXI, que seja justa, sustentável e pacífica. 

e) Uma Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

11 - Assinale a alternativa que apresenta a correta função das colgaduras: 

a) Tratamento ortodôntico. 

b) Restauração classe I. 

c) Moldagem da arcada superior. 

d) Revelação de Rx. 

e) Restauração em amalgama. 

 

12 - Qual é a concentração adequada do Flúor que deve ser entregue ao paciente, para que ele realize 

bochechos diários: 
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a)  0,08% 

b)  0,12% 

c)  0,05% 

d)  0,06% 

e)  0,15% 

 

13 - Assinale a alternativa que contempla orientações CORRETAS sobre a dieta alimentar na 

prevenção da cárie dentária. 

a) O ideal é consumir os alimentos ricos em açúcares em pequenas quantidades, várias vezes 

ao dia. 

b)  Os hábitos alimentares têm pouca influência no desenvolvimento da cárie dentária, 

portanto, é desnecessário tratar desse tema. 

c) Para uma prevenção mais eficiente, o melhor é consumir alimentos à base de adoçantes, 

principalmente em crianças.  

d) Os alimentos ricos em açúcares devem ser consumidos em baixa frequência, devendo estar 

associados a uma boa escovação. 

e) Consumir  frutas várias vezes ao dia previne o aparecimento de cárie.  

 

14 - Qual área do dente é mais suscetível à cárie? 

a) Sulcos e fissuras. 

b) Face proximal. 

c) Região cervical. 

d) Face vestibular. 

e) Face incisal. 

 

15 - As laminas de bisturi além de serem indicados para realizar incisões, servem também para: 

a)  Realizar polimento de amalgama. 

b)  Realizar acabamento das margens de dentina. 

c)  Realizar acabamento proximal de resinas. 

d)  Realizar alisamento do fundo de uma cavidade em esmalte. 

e)  Realizar acabamento oclusal nas resinas.  
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16 - Quais são os sinais apresentados por um paciente que possui o quadro de gengivite? 

a) Placas esbranquiçadas que descamam. 

b) Coloração rosa e aspecto de casca de laranja. 

c) Coloração avermelhada, sangramento espontâneo e edema. 

d) Coloração azulada ou arroxeada, sem dor ou edema. 

e) Coloração avermelhada, sem sangramento espontâneo.  

 

             17 - Qual das alternativas abaixo é a barreira protetora que deve ser usada no paciente no momento da 

tomada radiográfica? 

a) Avental baritado. 

b) Avental de cromo. 

c) Avental de níquel. 

d) Avental de chumbo. 

e) Avental de pano esterilizado. 

 

18 - Na odontologia, os instrumentais reutilizáveis são esterilizados em autoclave. Estes 

instrumentais, assim como equipamentos e artigos odontológicos, são considerados como críticos, 

semi-críticos e não críticos. E correto afirmar: 

a) Artigos semi-críticos são aqueles que penetram em tecidos moles e ósseos. 

b) Artigos críticos são aqueles que tocam em membrana mucosa íntegra, não invadindo áreas 

do corpo isentas de flora microbiana própria (como por exemplo sangue). 

c) Artigos não críticos são aqueles que entram em contato apenas com a pele íntegra.  

d) Artigos não críticos são aqueles que entram em contato direto com o paciente. 

e) Artigos críticos são aqueles usados para restauração de resina composta. 

 

19 - Assinale a alternativa que apresenta a temperatura e o tempo recomendados para o ciclo de 

esterilização do instrumental odontológico em autoclave. 

a) 121 graus e 120 minutos. 

b) 60 graus e 60 minutos. 

c) 160 graus e 20 minutos. 

d) 122 graus e 20 minutos. 

e) 121 graus e 20 minutos. 
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20 - Como é denominado a presa do material odontológico resina composta? 

a) Gelificação. 

b) Cristalização. 

c)  Polimerização. 

d) Fusão. 

e) Cocção. 

 


