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PORTUGUÊS 
 

01. Considere a piada abaixo: 

 

Acidente 

Um bêbado chega em ziguezague até uma esquina onde 

tinha acabado de acontecer um acidente de trânsito e pergunta 

para um dos curiosos, ali aglomerados: 

 

- Que aconteceu? Por que esse cara tá caído aí no chão? 

- Foi batida. 

- Batida, é? Tá vendo só? É por isso que eu só tomo pu-

ra... 

 

Contribui(em) para a “graça” da piada: 

I. A surpresa, o desfecho inesperado, que ocorre com o 

último trecho do texto. 

II. A instauração do processo de ambiguidade existente 

no léxico “batida”. 

III. A informação prévia de que se tratava realmente de 

um acidente. 

IV. O fato de que o ébrio não compreendeu o contexto 

do seu interlocutor.  

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) I e II, apenas; 

C) (C I, II e III, apenas; 

D) I, III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

02. Na imagem abaixo é possível concluir que: 

 
 

A) a crase registrada duas vezes está adequada, pois, re-

fere-se, elipticamente, a cidade de Bananeiras, bem 

como, a cidade de Solânea.  

B) a crase está inadequada, pois, não existe a contração 

entre preposição e artigo como exige a norma culta. 

C) no primeiro registro torna-se necessário o uso da 

crase, dispensando, desta forma, o segundo para não 

caracterizar redundância. 

D) torna-se inadequado o uso de crase em ambos os ca-

sos, pois, tanto a palavra Bananeiras como a palavra 

Solânea não antecede artigo. 

E) o uso da crase em ambos os casos torna-se obrigató-

rio por se tratar de palavra do gênero feminino tanto 

a que antecede, como também, a que sucede a fusão 

da preposição com o artigo.  

 

 

 

 

03. Na imagem abaixo, é possível concluir que: 

 
 

A) na oração intercalada “TEMOS COMIDAS REGI-

ONAL” ocorre um registro de inadequação de re-

gência verbal. 

B) a oração “TEMOS COMIDAS REGIONAL” regis-

tra adequadamente o uso de palavras próprias no 

singular, como ocorre em “Lojas Maia”, Lojas Insi-

nuante, etc. 

C) o substantivo “COMIDAS” está em contraponto 

com o adjetivo “REGIONAL”, uma vez que, o adje-

tivo deve concordar em gênero e número com o 

substantivo a que se refere. 

D) a inadequação, na verdade, está em “SERVICE SEM 

BALANÇA”, a qual deveria ser grafada “SERVI-

ÇOS SEM BALANÇA”. 

E) na oração intercalada “TEMOS COMIDAS REGI-

ONAL”, por ser uma variante linguística oficial da 

norma padrão considera-se adequada o seu uso e 

forma.  

 

04. Leia o texto e marque a alternativa correta.  

O nome dele era Atarxérxes Siqueira, mas era conhecido 

por Carlinhos Boludo.   

Carlinhos Boludo perdeu o primeiro emprego na Prefei-

tura de Floriano por artimanhas de pontuação. Certa vez, o 

diretor Administrativo da Prefeitura, Raymundo Melancia, 

chamou o copista para uma conversa de fim de expediente. E 

aconselhativo:  

– “Seu” Boludo, tenha cuidado com as vírgulas. Desse 

jeito, o considerado acaba com o estoque e a prefeitura não 

tem verba para comprar vírgulas novas.  

  

Pelo que se conclui do texto, Boludo NÃO exercia na prefei-

tura o cargo de:  

A) digitador  

B) professor. 

C) secretário  

D) amanuense  

E) escrevente  
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05. Leia o texto, da música “Que nem vem vem”, cantada 

pelo cantor sertanejo Flávio José.  

Quebrei no dente o taco da literatura  

Tô na história, tô eu sei  

Que eu sou motivo pra falar   

Entrei de cara, cara, tô caindo fora  

Tá no tempo, já é hora de poder me desfrutar  

Semente negra, eu sou raiz poderosa  

Aguada em verso e prosa na cacimba de Belá  

Meu canto tem um chapo-chapo de uma cuia  

(...)  

  

À luz da morfologia, no que trata da formação de palavra, o 

termo grifado pode ser associado a uma das alternativas se-

guinte.   

A) formação prefixal  

B) derivação regressiva. 

C) termo onomatopaico   

D) derivação imprópria.  

E) palavra parassintética  

 

06. Considere a frase:  

– “Que dia lindo!”. 

  

A respeito desta expressão, pode-se afirmar que:  

A) é uma frase nominal.  

B) é uma oração nominal.  

C) é um período nominal.  

D) é uma oração com sujeito indeterminado.  

E) um período não verbal.  

 

Considere a charge abaixo e responda as questões 07, 08, 09 e 

10. 

 
 

07. Depois de ler a história em quadrinhos, você percebe 

“Romeu e Dalila” são os nomes: 

A) Dos vizinhos do homem da história.  

B) Dos vizinhos da mulher da história.  

C) Do homem e da mulher da história.    

D) Das pessoas que escreveram a história.   

E) Das pessoas que já leram a história.  

 

08. A história começa com:  

A) Uma criança.    

B) Um alerta.  

C) Um aviso.    

D) Uma pergunta.    

E) Um passeio.     

 

 

 

09. A mulher fala de alguns sentimentos tristes que ela tem. 

Marque abaixo a palavra que NÃO é um sentimento triste:  

A) Tédio.    

B) Conjuntivite.  

C) Tristeza.     

D) Mágoa.     

E) Desilusão.    

 

10. Veja abaixo as palavras que formam pares e marque o que 

mostra palavras contrárias:  

A) Solidão – só 

B) Sorte – alegria. 

C) Tristeza – sofrimento.      

D) Mágoa – angústia.      

E) Dor – felicidade.  

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Entende-se que todas as alternativas abaixo contribuem, 

gravemente, para o aquecimento global, EXCETO: 

A) Crescimento e surgimento de desertos: o aumento da 

temperatura provoca a morte de várias espécies ani-

mais e vegetais, desequilibrando vários ecossiste-

mas. Somado ao desmatamento que vem ocorrendo, 

principalmente em florestas de países tropicais (Bra-

sil, países africanos), a tendência é aumentar cada 

vez mais as regiões desérticas em nosso planeta; 

B) Aumento do nível dos oceanos: com o aumento da 

temperatura no mundo, está em curso o derretimento 

das calotas polares. Ao aumentar o nível da águas 

dos oceanos, podem ocorrer, futuramente, a submer-

são de muitas cidades litorâneas; 

C) Aumento de poços artesianos: com o número de po-

ços artesianos em crescimento acelerado, tem se ve-

rificado uma intensa onda de infiltrações entre as ro-

chas sedimentares, provocando uma rachadura nas 

áreas próximas as barragens e barreiras, causando 

risco as áreas residenciais envolvidas.  

D) Aumento de furacões, tufões e ciclones: o aumento 

da temperatura faz com que ocorra maior evapora-

ção das águas dos oceanos, potencializando estes ti-

pos de catástrofes climáticas; 

E) Ondas de calor: regiões de temperaturas amenas tem 

sofrido com as ondas de calor. No verão europeu, 

por exemplo, tem se verificado uma intensa onda de 

calor, provocando até mesmo mortes de idosos e cri-

anças. 

     

12. Atualmente o posto de presidente do Supremo Tribunal 

Federal, o chamado STF, tem sido da pessoa de: 

A) Gilmar Mendes 

B) Marco Aurélio  

C) Celso de Mello 

D) Joaquim Barbosa 

E) Ayres Britto 
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13. Leia o texto abaixo: 

Caminhando e cantando e seguindo a canção 

Somos todos iguais, braços dados ou não 

Nas escolas, nas ruas, campos, construções 

Caminhando e cantando e seguindo a canção(...) 

 

O trecho acima é um fragmento da música Para não dizer 

que não falei de flores. Esta letra pertence a um lendário 

paraibano que foi perseguido durante a Ditadura Militar. 

Marque a alternativa que traz o autor desta música. 

A) Geraldo Azevedo 

B) Geraldo Vandré 

C) Zé Ramalho 

D) Caetano Veloso 

E) João Gilberto 

 

14. Aponte a alternativa em que não aparece uma economia 

do município de Rio Negrinho. 

A) Confecção; 

B) Móveis; 

C) Cerâmica; 

D) Tintas; 

E) Construção civil. 

 

15. A primeira estação ferroviária de Rio Negrinho foi inau-

gurada no ano de: 

A) 1872 

B) 1873 

C) 1913 

D) 1918 

E) 1920 

 

16. O aniversário do Município de Rio Negrinho é comemo-

rado no dia 24 de abril devido: 

A) a fundação da estação ferroviária; 

B) o nascimento de Jorge Zipperer; 

C) a fundação do colégio São José e o seminário funda-

dos pelo padre Luiz Gonzaga Steiner; 

D) ao sepultamento de Max Raschke porteiro da Cimo; 

E) ao seu desmembramento de São Bento do Sul. 

 

17. Os dizeres que estão gravados no brasão do município de 

Rio Negrinho são: 

A) trabalho e desenvolvimento; 

B) trabalho e pesquisa; 

C) trabalho e progresso; 

D) trabalho e austeridade; 

E) desde 1913. 

 

18. Marque, entre os municípios citados abaixo o que faz 

divisa com Rio Negrinho.  

A) Mafra 

B) Jaraguá do Sul 

C) Vitor Meireles 

D) Ibirama 

E) Benedito Novo 

 

 

 

 

19. Na política de Rio Negrinho, vários líderes políticos lo-

cais exerceram a função de prefeito. Dentre os citados abaixo 

marque a alternativa que mostra o nome do último prefeito 

constitucional do município eleito para o quadriênio 1997 a 

2000.  

A) Mauro Mariani 

B) Romeu Ferreira de Albuquerque 

C) Osni José Schroeder 

D) Alcides Groskopf 

E) Guido Ruckl 

 

20. Segundo pesquisa realizada pelo Censo IBGE 2010, o 

município de Rio Negrinho compreende uma população esti-

mada em: 

A) 33.450 habitantes 

B) 39.846 habitantes 

C) 49.870 habitantes 

D) 57.250 habitantes 

E) 64.290 habitantes 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Todas as alternativas abaixo correspondem a deveres do 

ACD, EXCETO: 

A) verificar a limpeza e a ordem de todo e qualquer 

equipamento e instrumental na sala operatória, evi-

tando com isso, atrasos e embaraços durante os pro-

cedimentos operatórios. 

B) a atenção do ACD deve ser sempre dirigida antes, 

durante e após o tratamento do paciente. 

C) afastar os tecidos moles (língua e bochechas), proce-

dimento que pode ser feito com o próprio espelho 

bucal. 

D) realizar tratamento restaurador no paciente, utilizan-

do como material de restauração o amálgama, sem 

supervisão do cirurgião-dentista. 

E) manter o campo operatório sempre isolado para me-

lhor visualização do cirurgião-dentista. 

 

22. São funções do ACD, todas as alternativas abaixo, EX-

CETO: 

A) Conservar o equipamento e promover a assepsia do 

consultório. 

B) Esterilizar os instrumentos, revelar e manter as radi-

ografias 

C) Manipular os materiais dentários e realizar as restau-

rações no paciente. 

D) Confeccionar os modelos de gesso. 

E) Auxiliar o cirurgião-dentista. 

 

23. Com relação à manutenção dos equipamentos no consul-

tório odontológico, assinale a alternativa correta. 

A) Sobre o aparelho de profilaxia, a(o) ACD deverá li-

gá-lo na tomada para verificar se está funcionando 

perfeitamente, além de observar o nível de bicarbo-

nato e quantidade de água destilada, no reservatório. 

B) Verificar no amalgamador se há ou não limalha e 

mercúrio, e em caso de não haver, informar ao pro-

fissional para que ele possa completar o aparelho. 
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C) Com relação as canetas de alta e baixa rotação, deve-

rá conectar em seus respectivos terminais, sem ob-

servar o perfeito funcionamento dos rolamentos. 

D) Sobre o compressor odontológico, ligar na tomada 

para que ele fique cheio de ar e só realizar a drena-

gem do cilindro uma vez por mês. 

E) A autoclave, sempre deverá ser mantida com água 

comum, mesmo que não haja nenhum material para 

ser esterilizado. 

 

24. Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao 

fluxo de esterilização em ambiente de consultório: 

A) Secagem, embalagem e esterilização. 

B) Lavagem e esterilização. 

C) Lavagem, esterilização e armazenamento. 

D) Lavagem, secagem, embalagem, esterilização e ar-

mazenamento. 

E) Lavagem, esterilização, secagem e armazenamento. 

 

25. Durante a lavagem manual dos instrumentos contamina-

dos, a(o) ACD deverá usar: 

A) luvas de procedimento, sabão pedra, esponja e água 

corrente. 

B) Luvas de procedimento, sabão neutro e água corren-

te. 

C) Detergente enzimático, esponja e água corrente. 

D) Luvas de borracha, sabão enzimático, esponja e água 

corrente. 

E) Luvas de borracha, esponja e água corrente. 

 

26. Na fase de embalagem dos instrumentos para serem este-

rilizados, a(o) ACD deverá: 

I. Identificar as embalagens com seu conteúdo, data de 

esterilização e validade da esterilização. 

II. Sempre que possível dividir em mais embalagens a 

abrir segundo a necessidade de uso do profissional. 

III. Nunca embalar os instrumentos de corte, pois podem 

perder mais facilmente o corte e alterar a têmpera do 

aço. 

 

Está correta a alternativa: 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) I e II, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

27. Todas as alternativas abaixo correspondem a falhas co-

muns na esterilização utilizando a estufa, EXCETO: 

A) Posicionamento correto das embalagens. 

B) Aferição incorreta da temperatura. 

C) Interrupção do ciclo de esterilização. 

D) Acondicionamento de material em grandes volumes 

E) Instrumental não limpos e seco. 

 

28. Para se obter sucesso na esterilização em autoclaves é 

necessário: 

A) confeccionar embalagens grandes e densas. 

B) dispor os pacotes de modo que o vapor circule e sem 

que aqueles toquem nas paredes da câmara. 

C) não realizar limpeza da câmara nem do equipamen-

to. 

D) supervisão inadequada do equipamento. 

E) tempo de exposição inadequado do agente esterili-

zante. 

 

29. O processo de destruição de microorganismos por meios 

químicos ou físicos na forma vegetativa, porém não capaz de 

matar microorganismos na forma esporulada é denominada 

de:  

A) Validação.  

B) Descontaminação.  

C) Desinfecção.  

D) Esterilização.  

E) Calibração. 

 

30. A lavagem das mãos, prévia a procedimentos de rotina, 

remove da pele a flora de microorganismos:  

A) residente;  

B) permanente; 

C) temporária;  

D) persistente;  

E) transitória. 

 

31. Para a obtenção de modelo de estudo em gesso-pedra 

(tipo III), pode-se afirmar que:  

I. a relação pó/água é 100 g de pó para 19-22 mL de 

água;  

II. coloca-se primeiro o pó e depois a água no gral pa-

raposterior espatulação;  

III. deve-se depositar o gesso em pequenas porções, ini-

cial- mente na porção posterior do molde, deixando 

que o gesso vá escoando para as demais áreas (den-

tadas ou não).  

  

Está correto o contido apenas em:  

A) I, apenas;  

B) II, apenas;  

C) III, apenas;  

D) I e II, apenas;  

E) II, II e III.  

  

32. A técnica de escovação dentária por meio do método de 

Fones é amplamente indicada para:  

A) crianças e saúde coletiva.  

B) condições inflamatórias e papilas retráteis.  

C) limpeza do biofilme que se acumula no sulco gengi-

val, principalmente nas gengivites marginais.  

D) espaços interproximais aumentados.  

E) escovar as faces distais dos últimos dentes das arca-

das.  

  

33. O atendente de consultório dentário deverá segurar a 

cânula de aspiração com a mão esquerda, o dedo mínimo 

apoiado sobre o mento; e a ponta da cânula será colocada na 

região mais profunda do lado direito. Essa posição de aspira-

ção executada pelo atendente é utilizada quando o operador 

está intervindo na seguinte região da arcada dentária:  

A) súpero-anterior.  

B) ínfero-posterior direita.  

C) ínfero-posterior esquerda.  

D) súpero-posterior esquerda.  

E) súpero-posterior direita.  
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34. Em relação à orientação de higiene bucal aos pacientes, 

pode-se afirmar que:  

A) os agentes químicos garantem a remoção total da 

placa bacteriana.  

B) quanto maior a quantidade de dentifrício, melhor é a 

higiene bucal proporcionada pelos agentes abrasivos 

e detergentes.  

C) nas áreas de contato entre os dentes, a ação da esco-

va é praticamente ineficaz, por isso, é necessário o 

uso de fio ou fita dental.  

D) os pacientes totalmente desdentados não necessitam 

de cuidados com a higiene bucal.  

E) ideal é utilizar um dentifrício de alta abrasividade 

para obter perfeita limpeza dos dentes  

  

35. Em relação à seleção de moldeiras para moldagem, assi-

nale a alternativa correta.  

A) Precisa ter uma folga em todos os sentidos, de 1 mm, 

para o material de moldagem.  

B) Deve cobrir as tuberosidades e as papilas retromola-

res.  

C) A moldeira destinada para desdentado posterior 

apresenta a parte desdentada mais alta ao passo que 

a parte anterior (dentada) se apresenta mais rasa e 

baixa.  

D) As moldeiras parciais são indicadas para a confecção 

de próteses parciais removíveis.  

E) As moldeiras de estoque são feitas de resina acrílica 

ou placa base.  

  

36. O seguinte material odontológico pode ser classificado, 

de acordo com sua indicação clínica, como material: restau-

rador, para reconstrução, para cimentação, para forramento e 

selantes de cicatrículas e fissuras. Trata-se  

A) do cimento de hidróxido de cálcio.  

B) do cimento de fosfato de zinco.  

C) do cimento de ionômero de vidro.  

D) da resina composta fotoativada.  

E) do cimento de óxido de zinco.  

 

37. Em relação à correta utilização dos materiais no ambiente 

de atendimento, pode-se afirmar que:  

A) a destinação final do material pérfuro-cortante deve 

ser feita em sacos plásticos brancos com identifica-

ção e separado dos demais materiais.  

B) os materiais descartáveis, tais como sugadores, más-

caras, luvas, gazes, etc, devem ser desprezados em 

sacos de lixo com rótulo de “material contaminado”.  

C) os materiais esterilizados devem ser estocados den-

tro do equipamento de esterilização.  

D) as agulhas reutilizadas devem ser acondicionadas em 

caixas com a data de esterilização e a data-limite de 

validade.  

E) os tubetes de anestésicos utilizados devem passar 

por processo de desinfecção química para posterior 

reutilização.  

  

 

 

 

 

38. Na lavagem de mãos, previamente à realização de proce-

dimentos cirúrgicos, é INCORRETO afirmar:  

A) Retire anéis, relógio e pulseiras.  

B) Enxágue em água corrente abundante.  

C) Use sabão anti-séptico e escova com cerdas macias 

ou esponjas embebidas em solução anti-séptica.  

D) A ordem de escovação das mãos é palma e dorso das 

mãos, antebraços, até o cotovelo, e finalmente dedos 

e unhas.  

E) Nenhuma das alternativas.  

  

39. É INCORRETO afirmar:  

A) As brocas devem ser retiradas das pontas, logo após 

o uso.  

B) Não reencape instrumentos perfurocortantes com as 

mãos desprotegidas.  

C) Use sempre um instrumento auxiliar e uma superfí-

cie fixa como apoio quando retirar lâminas de bistu-

ri.  

D) As agulhas descartáveis devem ser entortadas ou re-

encapadas após o uso, evitando que outros as reutili-

zem.  

E) Nenhuma das alternativas. 

 

40. Sobre o manejo de exposição ocupacional pelo profissio-

nal de saúde, é CORRETO afirmar:  

A) É necessário avaliar o acidente, realizar os cuidados 

imediatos, registrar em formulário próprio e seguir o 

protocolo de acidentes vigente na instituição. Se for 

o caso, iniciar tratamento profilático.  

B) Após exposição com material biológico, cuidados 

locais com a área exposta devem ser imediatamente 

iniciados. Não é recomendada lavagem rigorosa com 

água e sabão, em caso de exposição percutânea.  

C) O uso de solução anti-séptica degermante é contra-

indicado.  

D) Após cortes e perfurações com injeções locais é re-

comendada a lavagem exaustiva com água e a utili-

zação de soluções como éter, hipoclorito ou gluta-

raldeído.  

E) Nenhuma das alternativas. 

 




