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Prefeitura Municipal de Coronel Freitas 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

CONCURSO PÚBLICO 001/2012 

 

CARGO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 40 (quarenta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal 

da sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 04 (quatro) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua 

prova após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a 

terminar a prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Na última página deste caderno você encontrará uma grade de respostas para anotar o seu 

gabarito. Destaque-a e leve-a consigo.  

 

08 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

09 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica de 

 material transparente, nas cores azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 

               
CNPJ: 09.441.229/0001-36 - Rua Duque de Caxias, nº 340 – sala 204  – 2º andar – Edifício IP – centro Maravilha – SC.  

Site: www.icap.net.br  / fone: (49) 3664-3670
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS 

 

Observe o período a seguir e responda às questões 1, 2, 3 e 4. 

 

Esse livro narra episódios da guerra e aquele outro apresenta as causas da mesma; 

ambos são interessantes. 

 

1) O período acima é composto por: 

 

a) Uma oração. 

b) Duas orações. 

c) Três orações. 

d) Quatro orações. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

2) Quantos sujeito há no período?  

 

a) Um sujeito. 

b) dois sujeitos. 

c) Três sujeitos. 

d) Quatro sujeitos. 

e) As orações são sem sujeitos. 

 

3) Utilizou-se o pronome demonstrativo esse por quê? 

 

a) Remete a algo que ainda será mencionado no texto. 

b) Remete a algo que já foi mencionado no texto. 

c) O objeto de referência está perto da pessoa fala. 

d) O objeto de referência está perto da pessoa com quem se fala. 

e) Remete a um elemento de um grupo que foi mencionado antes dos outros. 

 

4) A palavra episódios está acentuada graficamente por quê? 

 

a) Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes: ea(s), oa(s), eo(s), 

ua(s), ia(s), ue(s), ie(s), uo(s),io(s). 

b) Acentuam-se as oxítonas terminadas em: a(s): e(s): o(s): em, ens. 

c) As proparoxítonas são todas acentuadas graficamente. 

d) Acentuam-se as paroxítonas terminadas em: l, n, r, ps, x, us, i, is, om, ons, um, uns, ã(s), 

ao(s). 

e) Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em: a(s): e(s): o(s):   

 

5) Assinale a alternativa que apresenta erro no emprego do sinal indicativo de crase: 

 

a) As mulheres com amigos são mais felizes e têm menos chances de ficar doentes à 

medida que envelhecem. 

b) A amizade está entre os fatores que podem conduzir à longevidade, segundo uma 

pesquisa da National Geographic Society em parceria com a Universidade de 

Minnesota (EUA). 

c) Existem evidências que unem ciência à amizade. 
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d) Qualquer um que tenha um computador com acesso à internet pode fazer milhões 

de amigos por meio de sites de relacionamento. 

e) Perguntei à um sábio a diferença entre amor e amizade. 

 

6) Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal: 

 

a) Devem haver reclamações na caixa de sugestões. 

b) Vai haver poucos feriados este ano. 

c) Eram três horas da manhã quando a sirene tocou. 

d) Houve um estouro na sala. 

e) Hoje são 29 de abril. 

 

7) Complete os espaços em branco dos períodos abaixo com mal ou mau: 

 

Ele joga tênis muito _____________ . 

O _____________ é que não se sabe a causa do acidente. 

____________ cheguei em casa, já saí para o trabalho. 

O ________________ desta empresa é o ________________ administrador. 

Este é um _____________ momento para se queixar. 

 

A sequência correta é: 

 

a) mau, mal, mal, mal, mau, mau. 

b) mal, mal, mal, mal, mau, mau. 

c) mau, mal, mal, mau, mau, mau. 

d) mal, mal, mal, mal, mal, mal. 

e) mau, mau, mau, mau, mau, mau. 

 

8) Observe o texto a seguir: 

 

Para evitar _______________ causados por boatos, nós teremos um caixa de sugestões nas 

imediações do refeitório na qual vocês poderão colocar __________________ sugestões ou 

perguntas que queiram fazer à administração, sem necessidade de identificação.  

 

A alternativa que completa corretamente os espaços em branco é: 

 

a) mal-estar, qualquer. 

b) mal-estares, qualquer. 

c) mal estares, quaisquer. 

d) mal-estares, quaisquer. 

e) mal-estar, quaisquer. 

 

9) Assinale a alternativa que apresenta uso inadequado da pontuação: 

 

a) Assim que terminar o relatório, você pode ir embora. 

b) Em aproximadamente quinze dias, o relatório será entregue ao prefeito. 

c) Atena, filha de Zeus, é a deusa da sabedoria e das artes. 

d) Coronel Freitas, 29 de abril de 2012. 

e) O comentário de uns é, de que ele foi demitido de outros, que ele pediu demissão. 
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10) Observe as palavras sublinhadas nos períodos abaixo. Assinale a alternativa que não 

apresenta erro no seu emprego: 

 

a) O testemunha não compareceu na audiência marcada. 

b) O dinamite encontrado no prédio da empresa foi recolhido pelos policiais. 

c) Por causa da diabetes, ele se afastou do cargo. 

d) Nós optamos pela cor branco. 

e) Compre duzentas gramas de mortadela quando for ao mercado. 

 

MATEMÁTICA  

 

11) Numa P.G. de termos, o primeiro termo é 4 e o último termo é 2916. 

Desse modo, qual a razão que compõem essa P.G? 

 

a) 2. 

b) 3. 

c) 4. 

d) 5. 

e) 6. 

 

12) Em um campeonato de futsal, qual o número total de jogos que podem ocorrer se 

há 12 times inscritos na competição? 

 

a) 12. 

b) 24. 

c) 36. 

d) 50. 

e) 66. 

 

13) No lançamento simultâneo de 2 dados não viciados, observa-se as faces voltadas 

para cima. Qual a probabilidade de se obter um número igual? 

 

a) 16,666...% 

b) 22,222...% 

c) 25% 

d) 33.333...% 

e) 29% 

 

14) Sendo o perímetro da base de um cubo igual a 20m. Qual o volume ocupado por 

esse cubo? 

 

a) 25m2 

b) 45m2 

c) 65m2 

d) 85m2 

e) 125m2 
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15) Sendo que  então    vale: 

 

a) 10. 

b) 18. 

c) 21. 

d) 23. 

e) 27. 

 

ESTUDOS SOCIAIS  

 

16) Analise as afirmativas a seguir:  
 

I. O Brasil possui mais da metade de seu território constituído de florestas naturais e 

plantadas. 

II. O Brasil abriga somente cinco biomas continentais: Amazônia, Cerrado, Mata 

Atlântica, Caatinga e Pantanal. 

III. A Floresta Amazônica é um enorme reservatório de carbono. 

 

Estão corretas: 

 

a) Apenas as afirmativas I e II. 

b) Apenas as afirmativas I e III. 

c) Apenas as afirmativas II e III. 

d) Apenas a afirmativa II. 

e) As afirmativas I, II e III. 

 

17) Considere as afirmativas: 

 

I. A Revolução Verde caracterizou-se, dentre outros fatores, pela invenção e 

disseminação de novas sementes e práticas agrícolas. 

II. As inovações técnológicas introduzidas através da Revolução Verde possibilitaram um 

grande aumento na produção agrícola. 

III. A Revolução Verde teve várias consequências negativas, dentre elas, o aumento das 

despesas com o cultivo e o endividamento dos agricultores. 

 

Estão corretas:  

 

a) Apenas as afirmativas II e III. 

b) As afirmativas I, II e III. 

c) Apenas as afirmativas I e III. 

d) Apenas as afirmativas I e II. 

e) Apenas a afirmativa III. 

 

18) Considere as afirmativas e assinale a incorreta: 

 

a) O Protocolo de Quioto constitui-se no protocolo de um tratado internacional com 

compromissos mais rígidos para a redução da emissão dos gases que agravam o efeito 

estufa. 

b) O Protocolo de Quioto definiu limites para a redução da emissão de gases do efeito 

estufa. 
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c) Foram estabelecidas metas de redução da emissão dos gases do efeito estufa pelo 

Protocolo de Quioto para todos os países signatários. 

d) O Protocolo de Quioto estimula os países signatários a cooperarem entre si, através de 

ações básicas como reformar os setores de energia e transportes. 

e) O Protocolo de Quioto criou mecanismos de flexibilização para auxiliar o processo de 

redução de emissão de gases do efeito estufa chamados mecanismos de 

desenvolvimento limpo.  

 

19) “Mais da metade dos municípios brasileiros não tem uma estrutura considerada por 

especialistas adequada para o depósito do lixo gerado pelos seus habitantes.” Este 

dado faz parte do Atlas de Saneamento 2011, estudo divulgado pelo IBGE. 

Considere as afirmativas: 

 

I. Em 2010 foi determinado por lei que até 2014 os lixões devem ser eliminados de todo o 

território nacional.   

II. Os lixões devem ser substituídos por aterros sanitários. 

III. Os aterros sanitários são considerados mais higiênicos devido à técnica utilizada no 

processamento dos resíduos que são separados e tratados. 

 

Estão corretas: 

 

a) As afirmativas I, II e III. 

b) Apenas as afirmativas I e II. 

c) Apenas as afirmativas I e III. 

d) Apenas as afirmativas II e III. 

e) Apenas a afirmativa II. 

 

20) Qual é a origem do nome do município de Coronel Freitas? 

 

a) Em homenagem a um coronel de Chapecó. 

b) Em homenagem ao primeiro colonizador do município que se chamava Freitas. 

c) Em homenagem ao comandante da Colônia Militar de Xanxerê que tinha esse nome. 

d) Em homenagem aos coronéis desbravadores do município. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

21) A Lei 11.889 que regulamenta o exercício da Profissão de TSB (Técnico em Saúde 

Bucal) e ASB (Auxiliar de Saúde Bucal) foi sancionada pelo Presidente Luís Inácio Lula da 

Silva em: 

 

a) 2007. 

b) 2008. 

c) 2009. 

d) 2010. 

e) 2011. 
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22) Sobre o processo de construção do SUS – Sistema Único de Saúde é incorreto afirmar: 

 

a) O SUS – Sistema Único de Saúde ampliou o conceito de saúde articulando-o 

fortemente à questão ambiental, à redemocratização nas tomadas de decisão com 

participação popular e à reafirmação do poder municipal. 

b) A carta Constitucional de 1988 criou um sistema de seguridade social com três áreas 

solidárias, mas distintas entre si: saúde, previdência social e assistência social. 

c) O SUS é de competência do poder municipal, estadual e federal, sendo gerenciado 

respectivamente pelos secretários de saúde municipal e estadual, e pelo Ministro da 

Saúde. 

d) As ações e serviços de saúde do SUS têm organização hierarquizada em níveis de 

complexidade crescente. 

e) O princípio de equidade do SUS significa que todos têm direito ao atendimento, ou 

seja, garante o acesso de todo cidadão aos bens e serviços produzidos. 

 

23) A inclusão das ações de saúde bucal no PSF – Programa de Saúde da Família tem 

como principais objetivos:      

 

I. Melhorar as condições de saúde bucal da população brasileira. 

II. Avaliar os padrões de qualidade e impacto das ações de saúde bucal desenvolvidas. 

III. Assegurar o acesso progressivo de todas as famílias residentes nas áreas cobertas 

pelas equipes de saúde da família às ações de promoção, prevenção e assistência em 

saúde bucal. 

IV. Capacitar, formar e educar permanentemente os profissionais de saúde bucal para o 

PSF. 

 

Estão corretas as alternativas: 

 

a) I e III, apenas. 

b) I e IV, apenas. 

c) II, III e IV, apenas. 

d) Todas as alternativas. 

e) I e II, apenas. 

 

24) Os fungos são seres vivos de organização rudimentar, formados por uma ou mais 

células eucariontes e que não conseguem sintetizar seus próprios alimentos. Sobre estes 

seres, está incorreto afirmar: 

 

a) Desenvolvem-se bem em lugares úmidos, pouco iluminados e que contém matéria 

orgânica. 

b) Podem se apresentar nas formas de leveduras e na forma de hifas que irão se agrupar 

e formar os micélios, que são popularmente conhecidos como bolores. 

c) Propagam-se pelo ar através de esporos, podendo ser inalados, deglutidos ou 

depositados na pele e mucosas.  

d) São responsáveis pelas micoses, que podem ser superficiais ou profundas. Dentre as 

superficiais podemos citar o popular sapinho e o pé-de-atleta. Dentre as mais profundas 

cita-se a Histoplasmose e a Paracoccidiodomicose. 

e) Também são doenças fúngicas: candidíase, giardíase e monilíase. 
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25) ____________________________ é o exame laboratorial de células superficiais de uma 

lesão. As células são removidas por raspagem, o material espalhado sobre lâminas de 

vidro e estas são mergulhadas em uma solução fixadora, para depois serem 

devidamente encaminhadas ao laboratório.  

 

O exame que preenche corretamente a lacuna acima é: 

 

a) Citologia esfoliativa. 

b) Biópsia incisional. 

c) Antibiograma. 

d) Cultura. 

e) Hemograma. 

 

26) São medidas de controle de infecção nos Serviços de Saúde:  

 

I. Esterilização. 

II. Desinfecção. 

III. Lavagem das mãos. 

IV. Assepsia. 

V. Antissepsia. 

 

Estão corretas as alternativas: 

 

a) I, II, III e IV, apenas. 

b) I, II, III e V, apenas. 

c) II, III e IV, apenas. 

d) I, II, III, IV e V. 

e) I e II, apenas. 

 

27) Artigos que penetram através da pele e mucosas adjacentes, atingindo tecidos 

subepiteliais e sistema vascular. Inclui materiais como agulhas, lâminas de bisturi, sondas 

exploradoras, sondas periodontais, material cirúrgico e outros. Estes exigem esterilização 

ou são de uso único (descartável). São os chamados: 

 

a) Artigos contaminados. 

b) Artigos esterilizados. 

c) Artigos críticos. 

d) Artigos não críticos. 

e) Artigos semi-críticos. 

 

28) São atribuições do cargo de Atendente de Consultório Dentário, exceto: 

 

a) Agendar e orientar o paciente quanto ao retorno. 

b) Preparar o instrumental e materiais para o uso. 

c) Encaminhar e orientar os pacientes a outros níveis de complexidade, assegurando seu 

retorno. 

d) Realizar procedimentos coletivos como escovação supervisionada e bochechos 

fluoretados. 

e) Instrumentalizar o cirurgião-dentista na realização dos procedimentos clínicos. 
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29) As _______________ são consideradas como uma “segunda pele” e se constituem na 

melhor barreira mecânica para as mãos como proteção do profissional e do paciente. 

Devem ser usadas sempre que houver contato com sangue, fluidos corpóreos, 

excreções, ferimentos ou superfícies e materiais contaminados. Sua utilização é 

obrigatória durante procedimentos odontológicos, limpeza e desinfecção de materiais e 

manuseio de soluções desinfetantes. 

 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna acima é: 

 

a) Máscaras. 

b) Luvas. 

c) Sapatilhas. 

d) Toucas. 

e) Toalhas descartáveis. 

 

30) A Periodontia é a área da odontologia que estuda os problemas e tratamentos dos 

tecidos de suporte dos dentes: gengiva, osso alveolar e periodonto. Diversos são os 

instrumentais utilizados em raspagens e alisamentos radiculares. Assinale a alternativa 

que contém instrumentais normalmente usados no debridamento periodontal: 

 

a) Raspadores tipo Foice, Discos Soft-lex e Brocas multilaminadas. 

b) Espelho, Calcador e Curetas de Gracey. 

c) Enxada, Cinzel e Sonda Nabers. 

d) Gengivótomo, Curetas Universais e discos de feltro. 

e) Aparelho de Ultrassom, Brunidor e Cimento cirúrgico. 

 

31) No ambiente de trabalho, no caso o consultório odontológico, podem estar 

presentes alguns fatores de riscos físicos que provocam desconforto, aumentam o risco 

de acidentes e são potencialmente causadores de danos à saúde da equipe 

odontológica. Dentre os fatores citados abaixo, o único que não condiz com o citado no 

texto é:  

 

a) Radiações. 

b) Nível de ruído. 

c) Iluminação. 

d) Temperatura. 

e) Idade do paciente. 

 

32) O isolamento absoluto é o mais indicado para a realização de procedimentos 

restauradores e endodônticos, pois possibilita um campo operatório livre de umidade, 

melhor visualização e evita a aspiração ou deglutição de substâncias por parte do 

paciente. São utilizados, para este procedimento: perfurador de Ainsworth, Arco de 

Young, lenço de borracha e grampos. O grampo 206 deve ser utilizado em: 

 

a) Pré-molares. 

b) Molares. 

c) Incisivos permanentes. 

d) Incisivos decíduos. 

e) Não há definição de grupos de dentes e número de grampos. 
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33) Em restaurações com Resina Composta deve-se utilizar um sistema adesivo. Os mais 

utilizados são os de 4ª, 5ª e 6ª geração. O sistema adesivo de ____________________ é 

composto por dois passos: condicionamento ácido (com ácido fosfórico 30 a 50%) + 

aplicação do adesivo de frasco único (primer e bond). 

 

Estamos nos referindo ao adesivo de: 

 

a) 1ª geração. 

b) 4ª geração. 

c) 5ª geração. 

d) 6ª geração. 

e) 9ª geração. 

 

34) De acordo com a Classificação Internacional o segundo pré-molar inferior direito 

recebe o número: 

 

a) 44. 

b) 34. 

c) 45. 

d) 35. 

e) 47. 

 

35) Quando comparada à restaurações de amálgama, a resina composta possui 

algumas desvantagens as quais são citadas abaixo, exceto: 

 

a) Sensibilidade da técnica. 

b) Preparo cavitário conservador. 

c) Baixa resistência à abrasão. 

d) Contração de polimerização. 

e) Custo elevado. 

 

36) O Cimento de ionômero de Vidro é uma material muito utilizado no consultório 

odontológico. Marque a única alternativa que não contém um cuidado durante a 

técnica clínica para obter resultados satisfatórios: 

 

a) Manter a placa de vidro resfriada. 

b) O líquido não deve ser armazenado na geladeira. 

c) O pó e o líquido devem ser proporcionados de acordo com o fabricante. 

d) A mistura só deve ser utilizada enquanto apresentar um aspecto brilhante. 

e) A aglutinação deve ser única e o material espatulado o mais rápido possível. 

 

37) Marque V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmativas a seguir sobre os fundamentos 

de radiologia odontológica. 

 

(   ) Os raios X são denominados também de raios Röntgen em homenagem a seu 

descobridor, o professor Wilhelm Conrad Röntgen. 

(    ) A radiologia é usada tanto na Medicina, quanto na Odontologia, para o exame das 

estruturas anatômicas, com o objetivo de diagnosticar alterações no corpo humano. 

(    ) São propriedades do Rx: sensibilizar sais de prata metálica do filme radiográfico, são 

absorvidos pelos tecidos vivos provocando modificações celulares, os raios possuem a 

capacidade de atravessar outros corpos. 
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(   ) Há três tipos de radiações ionizantes: primárias, secundárias ou por escape. A 

radiação secundária é emitida pelos objetos que foram alcançados pelos raios 

primários, como por exemplo, a cabeça do paciente. 

 (  ) Para realizar o processamento manual da radiografia deve-se colocá-la 

respectivamente em: fixador, água, revelador. 

 

A alternativa que contém a sequência correta é: 

 

a) F, V, F, F, V. 

b) F, V, V, V, F.  

c) V, V, V, F, F. 

d) V, V, V, V, F. 

e) F, V, V, V, V. 

 

38) Os _____________________ são conhecidos como dentes temporários, provisórios ou da 

infância. São estruturas que surgem a partir do segundo semestre de vida da criança e 

terminam de aparecer em torno dos 24 meses aproximadamente. Esta dentição é 

constituída por 20 dentes, sendo 10 na arcada superior e 10 na arcada inferior. Possuem 

dimensões e teor de sais de cálcio menores que os dentes da dentição adulta.  

Estamos nos referindo aos: 

 

a) Dentes decíduos. 

b) Dentes permanentes. 

c) Dentes posteriores. 

d) Dentes anteriores. 

e) Dentes mistos. 

 

39) São causas do mau hálito: 

 

I. Retenção de alimentos. 

II. Cáries. 

III. Infecções periodontais. 

IV. Defeitos metabólicos. 

V. Fumo e álcool. 

 

Estão corretas: 

 

a) I, II e III apenas. 

b) I, III e IV apenas. 

c) II, III e IV, apenas. 

d) I, II, IV e V apenas. 

e) I, II, III, IV e V. 

 

40) Para procedimentos de moldagem são utilizados os seguintes materiais: 

 

a) Ultrassom, cimento cirúrgico e espelho. 

b) Fórceps, alveolótomo e fio de sutura. 

c) Espátula, água e ionômero de vidro. 

d) Alginato, gral e moldeira. 

e) Gesso, recortador de margem gengival e Molt.     
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DESTAQUE 

 

................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

 

 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

 

 

31. 

 

 

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO. 

 

 




