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CARGO: AUXILIAR DE ODONTÓGOLO (A) 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

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

Concurso Público: 

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 caneta esferográfica fabricada em 

material transparente 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 
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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 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 02h00min (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; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Matemática e Raciocínio Lógico 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 12 (doze) 

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 

As questões de 01 a 03 dizem respeito à reportagem a seguir. Leia-a atentamente antes de respondê-

las. 

(Reportagem) 

 

01 – Assinale a alternativa que representa corretamente a regra pela qual a crase foi empregada no 

título da reportagem acima: 

a) É obrigatório o emprego de crase em locuções conjuntivas formadas por palavra feminina. 

b) Há contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido feminino. 

c) É obrigatório o emprego de crase em locuções adverbiais formadas por palavra feminina. 

d) É obrigatório o emprego de crase em locuções prepositivas formadas por palavra feminina. 

e) Há contração entre preposição exigida por regência verbal e artigo definido feminino. 

 

02 – Analise o período abaixo: 

“Contrato tem prazo de 35 anos e prevê investimento de cerca de R$ 41 milhões na reforma do 

estádio nos dois primeiros anos de operação.” 

Assinale a alternativa correta: 

a) O período é composto por uma oração coordenada assindética e uma oração coordenada 

sindética conclusiva. 

b) O período é composto por uma oração coordenada sindética aditiva e uma oração 

subordinada substantiva completiva nominal. 

c) O período é composto por uma oração coordenada assindética e uma oração coordenada 

sindética aditiva. 
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d) O período é composto por uma oração coordenada assindética e uma oração subordinada 

substantiva objetiva direta. 

e) O período é composto por uma oração coordenada sindética aditiva e uma oração 

subordinada adjetiva explicativa. 

 

03 – A locução verbal “será concedida” (título da reportagem), mantendo-se as características 

gramaticais, poderia ser corretamente substituída por: 

a) “concedê-lo-ia” 

b)  “se concedeu” 

c) “concederá-se” 

d) “conceder-se-le-a” 

e) “conceder-se-á” 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

04 – Analise a figura a seguir. 

 

Sabendo que o seu perímetro é igual a 198 cm e que AE é congruente com BC, assim como ED é 

congruente com DC, assinale a alternativa que representa corretamente a distância entre ED: 

a) 44 cm 

b) 42 cm 

c) 46 cm 

d) 40 cm 

e) 50 cm 
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05 – Analise o sistema de equação a seguir: 

 

Assinale a alternativa que representa corretamente o valor de “y”: 

a) 3 

b) 0 

c) 2 

d) 4 

e) 1 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

06 – Inicialmente em sua história, Xavantina foi criada pela Lei Municipal n.º 29, em 1956, ainda 

como distrito, que era então subordinada ao município de: 

a) Lindoia do Sul. 

b) Seara. 

c) Chapecó. 

d) Arabutã. 

e) Arvoredo. 

 

07 – O município de Xavantina possui basicamente dois rios em sua hidrografia, são eles: 

a) Rios Irani e Ariranha.  

b) Rios Chapecó e Três Pinheiros. 

c) Rios Itatim e Iguaçu. 

d) Rio Paraná e Eldorado. 

e) Rios Forquilha e Carazinho. 

 

08 – Entre agosto e setembro de 2021 o mundo assistiu as paraolimpíadas de Tóquio, no Japão. Esta 

modalidade ocorreu pela primeira vez em 1960 no Reino Unido, e teve sua origem vinculada a outro 

fato histórico. Este é: 
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a) Pesquisas relacionadas a pessoas vítimas de radiação. 

b) O desenvolvimento da fisioterapia como ciência. 

c) A invenção de métodos inclusivos, como Braille e Libras. 

d) A perspectiva de inclusão elaborada com os Direitos Humanos. 

e) A reabilitação de soldados feridos na Segunda Guerra. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE ODONTÓLOGO (A) 

09 – Sobre as recomendações com relação à manipulação do ionômero de vidro, considere a 

alternativa incorreta: 

a) Utilizar placa de vidro de 20mm, pois mantém a temperatura ideal de manipulação, ou bloco 

de papel descartável e espátula de teflon. 

b) O frasco do líquido deverá ser colocado, em posição horizontal, a uma distância da placa 

que permita dispensar a gota, livremente. 

c) O proporcionamento do pó e do líquido deve ser de acordo com as indicações do fabricante, 

assim, a leitura da bula é muito importante. 

d) Agitar o pó para homogeneizar as partículas. 

e) Proporcionar o pó/líquido, no momento da manipulação. 

 

10 – Com base, no artigo 2º da Lei Orgânica de Saúde 8080/90, entende-se saúde como: 

a) Ações e serviços, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, 

por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. 

b) Redução de riscos de doenças e de outros agravos, no estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e igualitário. 

c) Um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 

d) Ações de promoção, proteção e recuperação, com a realização integrada das ações 

assistenciais e das atividades preventivas. 

e) Divulgação dos fatores condicionantes e determinantes. 

 

11 – O § 3º, do artigo 6º, da Lei Orgânica de Saúde 8080/90 relata que se entende por saúde do 

trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de 
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vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, 

assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 

agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo a assistência ao trabalhador: 

a) No âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, 

avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes, no processo de 

trabalho. 

b) Vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho. 

c) No âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização 

e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e 

manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam 

riscos à saúde do trabalhador. 

d) Na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador, nas 

instituições e nas empresas públicas e privadas. 

e) De requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo 

ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos 

trabalhadores. 

 

12 – Define-se contaminação como: 

a) Processo pelo qual ocorre invasão por microrganismos com doença manifestada. 

b) Infecções que se desenvolvem durante o período de hospitalização. 

c) Conjunto de operações que objetiva destruir (ou remover) todas as formas possíveis de 

microrganismos. 

d) Entrada de microrganismos em algum objeto, material ou ambiente. 

e) A presença de microrganismos e sua aderência aos tecidos do hospedeiro, com proliferação, 

invasão local e ampla disseminação. 

 

13 – Uma dedicação plena e por toda uma vida só pode dar certo se o candidato ao cargo tiver, além 

do empenho para servir à comunidade, a competência e o gosto para fazer o que se espera do cargo. 

Do contrário, em pouco tempo, o desempenho tornar-se-á enfadonho, com prejuízo ao público e ao 

próprio servidor. Entre as condutas éticas, no serviço público, a excelência é fundamental. Sobre esse 

atributo ético do servidor, considere a alternativa correta, associada a ele: 

a) Significa uma abordagem, razoavelmente, distanciada e serena do trabalho a fazer. 

b) Trata-se apenas de evitar que sentimentos explosivos atrapalhem o nosso desempenho. 
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c) A boa carreira, na estrutura administrativa do Estado, é uma síntese de vocação e aptidão 

para lidar com as questões técnicas ou outras próprias do serviço prescrito. 

d) Trata-se de uma ambição de natureza distinta daquela que se espera, nos negócios privados: 

estamos falando do desejo de tornar a sua cidade, estado ou país um lugar melhor de se 

viver. 

e) O trabalho profissional é a busca incessante da perfeição. Nunca alcançaremos a perfeição, 

mas ao buscá-la, chegaremos ao melhor possível. 

 

14 – A desinfecção é a remoção dos microrganismos, não, necessariamente, dos esporos, de 

superfícies como móveis, paredes, salas e baias. Sobre os desinfetantes, temos: 

I – Glutaraldeído e formaldeído. 

II – Compostos com amônia quaternária ou mercúrio. 

III – Iodo, álcool, compostos fenólicos. 

Os desinfetantes descritos, nos itens, são, respectivamente: 

a) 3º grau, 2º grau, 1º grau. 

b) 2º grau, 1º grau, 3º grau. 

c) 1º grau, 3º grau, 2º grau. 

d) 2º grau, 3º grau, 1º grau. 

e) 1º grau, 2º grau, 3º grau. 

 

15 – Analise o trecho a seguir:  

“__________ é a destruição ou a inibição dos microrganismos com agentes que podem ser 

utilizados sobre tecidos vivos, como a pele do paciente ou da equipe cirúrgica.” 

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente:  

a) Antissepsia. 

b) Assepsia. 

c) Descontaminação. 

d) Desinfecção. 

e) Esterilização. 

 

16 – Quando os cimentos ionômeros de vidro são utilizados como material de proteção, atuam como: 

a) Seladores. 

b) Forradores. 
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c) Restauradores. 

d) Debridantes. 

e) Conservantes. 

 

17 – As Escovas de Robinson são destinadas para a profilaxia. O acionamento deste instrumento 

pode ser feito por meio de ar comprimido ou motor elétrico. É correto afirmar que, as Escovas de 

Robinson Semirrígidas, são indicadas para: 

a) Profilaxia e abrasão. 

b) Profilaxia subgengival, sem agredir a gengiva. 

c) Profilaxia e remoção de manchas ou inductos. 

d) Profilaxia subgengival, com ou sem microabrasão. 

e) Profilaxia superficial. 

 

18 – Observe o instrumental odontológico, abaixo, e indique a alternativa que o nomeie, 

corretamente: 

 

a) Cinzel. 

b) Cureta. 

c) Sonda. 

d) Lima. 

e) Explorador. 

 

19 – Canino Decíduo Superior Esquerdo e Canino Inferior Esquerdo recebem, respectivamente, as 

notações dentárias: 

a) 83 e 43. 

b) 73 e 23. 
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c) 53 e 13. 

d) 43 e 23. 

e) 63 e 33. 

 

20 – No escopo da Ética, no Serviço Público, entende-se por Regras Imperativas, aquelas que: 

a) Ajudam o servidor a desenvolver sua própria orientação interna, dando-lhe segurança e 

estímulo para a sua atuação profissional. 

b) Ajudam o servidor a alcançar o domínio dos modos de realizar ou construir algo. 

c) Orientam o sujeito ético a realizar ou construir o que se deseja. 

d) Simplesmente, proíbem ou ordenam, pressupondo que o sujeito saiba fazer o que se ordena e 

conheça as condutas proibidas. 

e) Instruem as pessoas a fazer algo. 

 

 


