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PROCESSO SELETIVO 001/2017 – BOM RETIRO/SC 
 

CADERNO DE PROVA 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

• Confira se a impressão do caderno de prova está legível e com todas as páginas impressas. Caso necessário 
solicite um novo caderno.  

• Verifique se as informações impressas no cartão resposta estão corretas. Em caso de divergência, notifique 
imediatamente o fiscal.  

• O tempo máximo de duração da prova é de 3 horas.  
• Somente será permitida a sua retirada da sala após uma hora do início da prova.  
• Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até que todos concluam a prova e possam sair juntos.  
• Será eliminado deste Processo Seletivo o candidato que for surpreendido, durante a realização da prova, em 

comunicação com outros candidatos, fazendo qualquer espécie de consulta em livros, códigos, manuais, 
impressos ou quaisquer anotações, ou utilizando máquina calculadora, estiver fazendo uso ou for encontrado de 
posse de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, pager, telefone celular, relógios digitais, 
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, calculadora, controle remoto, alarme de 
carro) ou quaisquer outros componentes ou equipamentos eletrônicos em funcionamento ou não, bem como 
protetores auriculares; estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte. Portanto, deixe todo 
material guardado conforme orientação do fiscal.  

• Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
• Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
• Este Caderno de Prova, é constituído de 25 (vinte e cinco) questões objetivas, cada uma com quatro alternativas 

(A,B,C,D), sendo apenas uma considerada correta. Estão distribuídas da seguinte forma: 01 a 05 – Língua 
Portuguesa. 06 a 10 – Matemática/Raciocínio Lógico. 11 a 15 – Conhecimentos Gerais/Atualidades. 16 a 25 – 
Conhecimentos Específicos. 

 
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 
 

• Assine o cartão resposta e preencha somente uma alternativa por questão, utilizando exclusivamente caneta 
esferográfica com tinta azul ou preta.  

• Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não 
houver marcação. 

• Não rasure nem amasse o Cartão de Respostas.  
• O cartão resposta não será substituído em caso de marcação errada ou rasura.  
• Diante de qualquer dúvida, você deve comunicar-se com o fiscal.  
• Leia atentamente as orientações no CARTÃO RESPOSTA. 
 
 

 
 
 
 

Boa prova! 
 
 

PROVA 

01 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
(Questões de 1 a 5) 

 
01) “Algum tempo hesitei se devia abrir estas 
memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria 
em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha 
morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo 
nascimento, duas considerações me levaram a adotar 
diferente método: a primeira é que eu não sou 
propriamente um autor defunto, mas um defunto 
autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda 
é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. 
Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs 
no introito, mas no cabo: diferença radical entre este 
livro e o Pentateuco”. (Machado de Assis, in 
Memórias Póstumas de Brás Cubas) 
 
Pode-se afirmar, com base nas ideias do autor-
personagem, que o se trata de um: 
 
A) Texto Jornalístico. 
B) Texto Religioso. 
C) Texto Científico. 
D) Autobiográfico.  
 

02) No texto, foi usada a palavra “introito” que 
significa – 1 . parte inicial, começo, início; 2. Oração 
com que o padre dá início à missa na igreja católica. 
Essa palavra é classificada, segundo as normas 
gramaticais, como: 
 
A) Oxítona – terminada em ‘o’ não leva acento. 
B) Paroxítona – terminada em ‘o’ não leva acento. 
C) Proparoxítona – com encontro vocálico/ditongo ‘ei, 
oi’ não leva acento. 
D) Paroxítona – com encontro vocálico/ditongo ‘ei, oi’ 
não leva acento. 
 

03) Assinale a alternativa na qual todas as palavras 
estão acentuadas corretamente: 
 
A) Amável, táxi, jibóia 
B) Geléia, bônus, hífen 
C) Refém, bacharéis, impossível  
D) Açúcar, pingüim, também 
 

04) "Muito bom aquele encanador. Colocou em nossa 
casa vários canos furados.". Esta frase trata-se de qual 
tipo de figura de linguagem? 
 
A) Metonímia 

B) Ironia 
C) Indireta 
D) Antítese 
 

05) São palavras que devem ser escritas com “SS”, 
EXCETO: 
 
A) Escasso. 
B) Impressão. 
C) Assessor. 
D) Excessão.  
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
(Questões de 6 a 10) 

 
06) Ana Maria comprou um celular no valor de R$ 
967,92, divididos em 8 parcelas (Sem juros). Ao pagar 
a 5º prestação recebeu de presente de seu pai, o 
restante do dinheiro para a quitação do celular. 
Quanto Ana Maria recebeu? 
 
A) R$ 362,97 
B) R$ 360,99 
C) R$ 600,00 
D) R$ 200,50 
 

07) Observe as figuras abaixo, descubra a lógica e 
responda que número deve ser colocado no local do 
“?”: 

 
A) 45 
B) 25 
C) 40 
D) 35 
 

08) Mariana ganhou um pote com jujubas que pesa 
420 gramas. Mariana retirou do pote metade das 
jujubas e percebeu que este passou a pesar 235 
gramas. Quantas gramas tem o pote vazio? 
 
A) 25 gramas. 
B) 40 gramas. 
C) 45 gramas. 
D) 50 gramas. 
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09) Esta sequência de palavras segue uma lógica:  
 
- ABSTRATO 
- IBOPE 
- ALCOÓLICOS  
- BRADO 
 
Uma quinta palavra que daria continuidade lógica à 
sequencia poderia ser:  
 
A) AMOR 
B) FAROL 
C) FANTÁSTICO 
D) OBEDECER 
 

10) Os números no interior do círculo representado na 

figura abaixo foram colocados a partir do número 5 e 

no sentido horário, obedecendo a um determinado 

critério. 

 
Segundo o critério estabelecido, o número que deverá 
substituir o ponto de interrogação é: 
 
A) 98 
B) 129 
C) 139 
D) 120 
 

ATUALIDADES 
(Questões de 11 a 15) 

 
11) ) Leia a frase abaixo e complete as lacunas com a 
alternativa correta: 
 
A Assembleia Legislativa de Santa Catarina – ALESC, é 
composta por ________ Deputados _____________ 
eleitos pelo povo, tendo como Missão representar a 
sociedade catarinense, promovendo o estado 
______________ de direito. 
 
A) 36 – Estaduais – Democrático. 
B) 16 – Federais – Democrático. 

C) 36 – Estaduais – Monárquico. 
D) 40 – Estaduais – Democrático. 
 

12) Leia a frase abaixo e complete a lacuna com a 
alternativa correta: 
 
A Lei N° 1.845/06 de 28 de agosto de 2006, instituiu a 
________________ como ave símbolo do município de 
Bom Retiro, simbolizando a riqueza da fauna Serrana, 
localizado na entrada do Santuário Diocesano Nossa 
Senhora Aparecida. 
 
A) Gavião serrano. 
B) Curucaca. 
C) Gralha azul. 
D) Canário da telha. 
 

13) A Lei 11.920/2001, sancionada pelo Governo do 
Estado de Santa Catarina em 26 de setembro de 2001 
e posteriormente consolidada pela Lei 16.722/2015, 
confere qual denominação adjetiva ao município de 
Bom Retiro: 
 
A) Capital Catarinense dos Belos Panoramas. 
B) Capital Catarinense do Vime. 
C) Capital Catarinense do Churrasco. 
D) Capital Catarinense do tropeirismo. 
 

14) O município de Bom Retiro possui uma área de 
1.055,50 km2, fazendo divisa com oito municípios. 
Assinale a alternativa que corresponde a todos os 
município limítrofes com Bom Retiro: 
 
A) Urubici, Rio Rufino, Bocaína do Sul, Otacílio Costa, 
Petrolândia, Chapadão do Lageado, Alfredo Wagner e 
Anitápolis. 
B) Urubici, Rio Rufino, Painel, Otacílio Costa, 
Petrolândia, Chapadão do Lageado, Alfredo Wagner e 
Anitápolis. 
C) Urubici, Rio Rufino, Bocaína do Sul, Otacílio Costa, 
Petrolândia, Ituporanga, Alfredo Wagner e Anitápolis. 
D) Urubici, Rio Rufino, Bocaína do Sul, Otacílio Costa, 
Petrolândia, Chapadão do Lageado, Alfredo Wagner e 
Lages. 
 

15) Bom Retiro é conhecido por suas belezas naturais, 
e por manter vivas suas tradições, culturas e 
festividades, além de possuir grande potencial 
turístico.  
Qual dos potenciais turísticos apresentados nas 
alternativas se localiza no município de Bom Retiro? 

5 

9 

17 33 

65 
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A) Morro do Costão do Frade.  
B) Serra do corvo branco. 
C) Pico das bandeiras. 
D) Morro da fumaça. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 (Questões de 16 a 25) 

 
16) É vedado ao Atendente de Consultório Dentário: 
 
A) Aplicar medidas de biossegurança no 
armazenamento, transporte, manuseio e descarte de 
produtos e resíduos odontológicos. 
B) Registrar dados e participar da análise das 
informações relacionadas ao controle administrativo 
em saúde bucal. 
C) Auxiliar e instrumentar os profissionais nas 
intervenções clínicas, inclusive em ambientes 
hospitalares. 
D) Fazer propaganda de seus serviços, mesmo 
em revistas, jornais ou folhetos especializados da área 
odontológica. 
 

17) Além de realizar os serviços inerentes à sua 
função, é importante também que o Atendente de 
Consultório Dentário procure manter-se sempre 
atualizado nos assuntos que dizem respeito ao seu 
trabalho. Deve estar ciente dos princípios __________ 
da Odontologia os quais devem guiar sua conduta em 
qualquer ocasião. 
 
Completa corretamente a lacuna do texto a 
alternativa: 
 
A) Éticos. 
B) Morais. 
C) Sociais. 
D) Ideológicos. 
 

18) Com relação à aparência pessoal no ambiente de 
trabalho, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e 
assinale a alternativa correta: 
 
(__) A mulher que atua como Atendente de 
Consultório Dentário deve apresentar-se sempre ao 
trabalho bem maquiada, perfumada e com roupas 
adequadas. 
(__) Deve-se remover bijuterias, jóias, anéis e relógio 
durante o período de trabalho. 

(__) Os cabelos devem estar limpos e penteados, as 
unhas sempre curtas e limpas. 
 
A) V – V – F. 
B) V – F – F. 
C) F – V – V. 
D) F – F – V. 
 

19) A esterilização química é também conhecida como 
processo de esterilização a frio. Consiste na imersão 
total do material em solução de glutaraldeído a 2% 
por: 
 
A) 3 horas. 
B) 6 horas. 
C) 10 horas. 
D) 15 horas. 
 

20) Classifique corretamente os instrumentais e 
equipamentos odontológicos a seguir e assinale a 
alternativa que traz a sequência correta: 
 
X – artigos não críticos. 
Y – artigos semicríticos. 
Z – artigos críticos 
 
(__) Brocas cirúrgicas. 
(__) Moldeiras. 
(__) Espelho Bucal. 
(__) Muflo. 
(__) Descoladores. 
(__) Arco de Young. 
 
A) Z – Y – Y – X – Z – X. 
B) Z – X – Y – X – Y – Z. 
C) Y – Y – Z – Z – X – X. 
D) Y – Z – Z – Y – X – Y. 
 

21) Chumbo, poeiras, fumos e produtos tóxicos em 
geral são considerados fatores de risco: 
 
A) Químicos. 
B) Físicos. 
C) Biológicos. 
D) Psicológicos. 
 

22) Os resíduos de mercúrio devem ser 
acondicionados em recipiente de paredes rígidas, 
contendo água suficiente para cobri-los e serem 
inquebráveis, devem também serem encaminhados 
para a coleta especial de resíduos contaminados. O 
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líquido (monômero) de resinas acrílicas, além de 
derreter alguns materiais como plástico, evapora 
rapidamente, devendo ser utilizado em ambiente 
ventilado e seu frasco fechado imediatamente após o 
uso, todos os frascos devem ser bem fechados, pois a 
maioria dos produtos liberam vapores tóxicos que 
circulam no meio ambiente tornando as condições de 
trabalho mais insalubres.  
 
Sobre o trecho acima: 
 
A) Apenas a primeira frase está correta. 
B) Apenas a segunda frase está correta. 
C) As duas frases estão corretas. 
D) As duas frases estão incorretas. 
 

23) Com relação aos tempos de processamento dos 
filmes radiográficos odontológicos, para temperaturas 
de 24,5º C indica-se o tempo de: 
 
A) 6 minutos. 
B) 5 minutos. 
C) 4 minutos. 
D) 3 minutos. 
 

24) Com relação aos erros comuns na revelação dos 
filmes radiográficos, a radiografia clara está associada 
a: 
 
A) Excesso de tempo de exposição; excesso de 
revelação. 
B) Dobradura da película. 
C) Falta de revelação, tempo de exposição curto. 
D) Processadores contaminados. 
 

25) O controle de infecção dentro do consultório 
odontológico é feito através de um conjunto de 
procedimentos clínicos que tentam evitar a 
contaminação. Sobre esse tema considere os itens a 
seguir: 
 
I - Estes procedimentos envolvem desde uma criteriosa 
avaliação dos pacientes passando por desinfecção dos 
equipamentos com posterior colocação de barreiras 
físicas, paramentação profissional até o cuidado com 
o manejo do lixo contaminado.  
II - A adoção isolada de qualquer procedimento ou uso 
de equipamento não leva ao controle de infecção 
ideal. 
III - Após o seu uso clínico, o instrumental 
contaminado deve sofrer o processo de desinfecção 

prévia, lavagem, secagem embalagem, esterilização e 
armazenagem de acordo com a classificação dos 
instrumentos. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
A) I e II, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I, II e III. 
 
 

 


