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Atendente de Consultório Dentário
Médio [Caderno 01]
Horário: das 09h00min às 12h00min

01/06/2014

Prefeitura Municipal de Videira
Concurso Público Edital 001/2014
Atenção
 Verifique seu nome e número de inscrição no cartão-resposta.
 Assine o cartão-resposta.

 CONFIRA

 PARA FAZER A PROVA VOCÊ DEVE:

 Se o CADERNO DE QUESTÕES contém 40
questões objetivas de múltipla escolha.
 Se faltam folhas e se a sequência de questões
está correta.
 Se há imperfeições gráficas que possam causar
dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer
irregularidade.

 Usar este caderno de questões
 Usar o cartão-resposta que contém seu nome,
número de inscrição e espaço para assinatura.
 Usar somente caneta esferográfica azul ou preta.
 Usar o verso do caderno como rascunho.
 Assinalar somente uma alternativa no cartãoresposta, preenchendo todo o quadrinho, conforme o
exemplo:

 NÃO É PERMITIDO

CERTO

 Qualquer tipo de consulta durante a realização da
prova.
 Ausentar-se da sala de provas sem a permissão
e/ou acompanhamento do fiscal.
 Dobrar, amassar ou manchar o CARTÃORESPOSTA. Ele não será substituído.
 Perguntas aos fiscais quanto à interpretação das
questões.







ERRADO

 Não deixe questões em branco.
 Não assinale mais que uma alternativa.
 As questões contêm apenas uma alternativa correta.

Só entregue a prova após transcorrido 1 (uma) hora do seu início.
Saídas da sala de provas somente acompanhado do fiscal de sala, haverá detectores de metais nos banheiros.
Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões completo e o cartão-resposta devidamente preenchido.
Os cadernos de prova não serão disponibilizados no dia da prova. O caderno estará disponível no site
www.iobv.actconcursos.com.br, em até 24 horas após a realização das provas na área restrita do candidato.
Os três últimos candidatos deverão assinar o termo de encerramento da prova, lacrar o envelope e retirar-se
simultaneamente da sala de provas.
Anote aqui suas respostas antes de passar para o cartão-resposta:
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VOCÊ PODE DESTACAR ESTA FOLHA E LEVÁ-LA PARA CONFERÊNCIA

Questão 04
Este romance de Machado de Assis, consagrado pela
crítica e pelo público, é uma das obras mais representativas
da prosa brasileira e de toda a língua portuguesa, tendo
como foco narrativo principal a suspeita de Bentinho da
traição de sua amada Capitu com o amigo Escobar.

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÕES 01 A 20
Língua portuguesa
“Mãos dadas” – Carlos Drummond de Andrade
Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.

Qual dos romances abaixo de Machado de Assis é o que
apresenta as características acima descritas:
A)
B)
C)
D)

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da
janela,
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,
não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens
presentes,
a vida presente.
(Carlos Drummond de Andrade, Obra Completa. Rio de
Janeiro: Jose Aguilar, 1973, pág. 111).

Questão 01
A partir da leitura do poema acima citado é correto dizer
que:
A) A realidade imediata pouco importa ao poeta.
B) Interessa ao poeta a valorização do aqui e agora, ou
seja, a dimensão social da realidade.
C) Há um sentimento de saudosismo por parte do autor.
D) O poeta cria uma espécie de poesia despolitizada,
interessada somente na perspectiva estética.
Questão 02
O adjetivo “taciturnos” usado por Drummond no poema
“Mãos dadas” pode ser entendido como:
A)
B)
C)
D)

Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Memorial de Aires.
Helena.
Dom Casmurro.

Questão 05
No que se refere ao processo de formação de palavras,
indique a opção em que todas as palavras sejam formadas
por composição por aglutinação:
A)
B)
C)
D)

planalto, aguardente, pernalta.
guarda-chuva, passatempo, vaivém.
automóvel, Fernandópolis, microondas.
zunzum, tique-taque, toque-toque.

Questão 06
À unidade mínima de comunicação linguística dá-se o
nome de:
A)
B)
C)
D)

texto.
oração.
período.
frase.

Questão 07
I. Por que ela não veio?
II. Ela não veio porque não quis.
III. Por quê esta agressividade?
IV. Não sei o porquê desta pergunta.
A alternativa que engloba todas as respostas corretas
quanto ao uso dos porquês é:

alertas.
espantados.
calados.
enojados.

A)
B)
C)
D)

Questão 03
“Trem de Ferro” – Manuel Bandeira

I, II e IV.
II, III e IV.
I e IV.
III e IV.

Questão 08
“Quiçá”, “decerto” e “porventura” são palavras que
expressam qual tipo de advérbio?

Foge, bicho
Foge, povo
Passa ponte
Passa poste
Passa pasto
Passa boi

A)
B)
C)
D)

(Fragmento extraído de Norma Goldstein, “Versos, sons,
ritmos”. 13ª edição. São Paulo, 2001, pág. 22).

de modo.
de dúvida.
de tempo.
de afirmação.

Neste fragmento de “Trem de Ferro” todos os versos
obedecem ao mesmo esquema rítmico. Neste caso temos
versos de:

Questão 09
No que se refere ao grau do adjetivo, há dois tipos de
superlativos: o absoluto sintético e o absoluto analítico.
Assinale a alternativa em que aparecem só superlativos
absolutos analíticos.

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

uma sílaba.
duas sílabas.
três sílabas.
quatro sílabas.
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bela, estranha, fria.
belíssima, estranhíssima, friíssima.
muito bela, muito estranha, muito fria.
muito bela, estranhíssima, fria.
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Questão 10
“Chorei bilhões de vezes com a canseira
De inexorabilíssimos trabalhos.”

Gerais e Atualidades
Questão 16
No que consiste a Comissão da Verdade, formada por
membros designados pelo Governo Federal Brasileiro?

(Augusto dos Anjos, Obra completa. Rio de Janeiro: Nova
Aguilar, 1996, pág. 210).

Todo o exagero numa afirmação, como no exemplo do
fragmento do poema acima, constitui a figura de linguagem
denominada:
A)
B)
C)
D)

lítotes.
hipérbole.
eufemismo.
antítese.

A) Uma comissão formada para punir severamente os
criminosos envolvidos no mensalão.
B) Uma comissão que defende rigorosamente que a tribuna
do Congresso Nacional deve ser utilizada apenas para o
uso da “verdade”.
C) Uma comissão que tem como meta investigar os crimes
de tortura, prisão arbitrária e assassinatos acontecidos
na Ditadura Militar.
D) Uma comissão que busca a verdade real dos fatos nos
processos brasileiros em que há condenações políticas.

Matemática
Questão 11
Se o produto da idade de três pessoas é 6048, sendo que
elas possuem idades distintas e entre 15 e 22 anos, então a
soma destas idades é:

Questão 17
O Brasil possui 32 partidos políticos registrados no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). Além do nome oficial, cada partido
recebe um número e uma sigla. O Partido do Movimento
Democrático Brasileiro possui qual sigla?

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

65 anos
45 anos
51 anos
55 anos

Questão 12
Dada a PA=(2,6,...), então o 8º termo é:
A)
B)
C)
D)

Questão 18
A Petrobras, estatal petrolífera do Brasil, está sendo
investigada por negócios mal sucedidos. A controvérsia
sobre os valores desembolsados pela Petrobras motivou o
pedido de instalação de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) no Congresso. Qual foi esse negócio?

30
18
192
25

Questão 13
Em uma família, foi estabelecido que os três filhos podem
utilizar o computador durante 3 horas diárias, sendo que o
tempo de cada um é proporcional a sua idade. Sabe-se que
as idades são 6, 8 e 10 anos. O tempo de uso
respectivamente é de:
A)
B)
C)
D)

50 minutos - 60 minutos - 1 hora e 10 minutos
45 minutos - 1 hora - 1 hora e 15 minutos
40 minutos - 1 hora - 1 hora e 20 minutos
50 minutos - 1 hora e 5 minutos - 1 hora e 5 minutos

Questão 14
Em um grupo de 10 pessoas, pretende-se formar uma
equipe com 3 pessoas, aleatoriamente, para exercer 3
funções diferentes de acordo com a ordem que for
escolhida, sendo que a pessoa escolhida não volta para o
grupo. A quantidade de possibilidades diferentes de formar
esta equipe é de:
A)
B)
C)
D)

30 possibilidades
1.000 possibilidades
720 possibilidades
80 possibilidades

Questão 15
Um servidor aplicou R$ 12.000,00 a juros simples de 3,5%
a.m, durante 12 messes, efetuando o resgate total após
este período. É correto afirmar que o valor resgatado foi de:
A)
B)
C)
D)

PDB
DEM
PDB
PMDB

A) A aquisição de uma refinaria localizada no Texas, nos
Estados Unidos.
B) A contratação de uma empresa de auditoria chamada
Pasadena.
C) O aumento da porcentagem de álcool na gasolina para
camuflar os preços.
D) A venda de refinarias que davam lucro na Venezuela.
Questão 19
Três montadoras de automóveis recentemente divulgaram
planos para colocar no mercado veículos “menos poluentes”
na Califórnia (EUA) e em alguns países da Europa, até o
fim do próximo ano, a Hyundai Motor Co. a Toyota Motor
Corp. e Honda Motor Co. O objetivo das montadoras é
colaborar com a ______________________________,
lançando carros que não emitem _______________,
movidos à célula combustível de ________________ em
vez de motores à _______________.
Assinale a alternativa que completa corretamente o texto:
A) extinção da mão de obra barata – sons – gás carbônico
– diesel
B) preservação do meio ambiente – gases tóxicos –
hidrogênio – gasolina
C) renda per capita do país – hidrogênio - gasolina –
injeção eletrônica
D) expansão do domínio norte americano – oxigênio –
glicose – álcool

R$ 12.650,00
R$ 17.040,00
R$ 5.004,00
R$ 18.132,80
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Questão 20
Por ser país-sede da Copa do Mundo em 2014, o Brasil fará
o jogo de abertura do mundial, no dia 12 de junho, às 17h
(horário de Brasília), no Itaquerão, em São Paulo. O jogo
será contra quem?
A)
B)
C)
D)

Croácia
México
Camarões
Japão

A)
B)
C)
D)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÕES 21 A 40
Questão 21
Como chamamos o hardware indispensável para que o
computador possa se conectar à Internet, utilizando uma
rede telefônica fixa residencial?
A)
B)
C)
D)

Hub
Placa de rede
Modem
Switch

Questão 22
Uma mensagem de e-mail foi criada em um software de email qualquer e será enviada para joao@concurso.com.
Caso se deseje que a mesma mensagem seja copiada para
antonio@concurso.com, sem que joao@concurso.com
saiba sobre a cópia, o endereço antonio@concurso.com
deve ser inserido no campo:
A)
B)
C)
D)

Questão 26
Assinale a alternativa que contenha o nome dado ao tipo de
instrumento usado nas raspagens supra e subgengival, no
alisamento radicular e na cirurgia para remoção do tecido
de granulação. A parte ativa do instrumento apresenta uma
lâmina em forma de colher. Assinale a CORRETA:

Cc:
Cco:
Anexo:
Para:

Limas
Enxadas
Cinzéis
Curetas

Questão 27
Assinale a alternativa que contenha
anatômica radiopaca na maxila:
A)
B)
C)
D)

uma

estrutura

Canal mandibular.
Canais nutrientes.
Y invertido de Ennis.
Crista mentoniana.

Questão 28
“São aqueles que entram em contato com a pele não
íntegra ou com mucosas íntegras, como condensadores de
amálgama, espátulas de inserção de resinas, alicates de
uso ortodôntico, etc. Exigem desinfecção de alta atividade
biocida ou esterilização”. Este conceito refere-se a:
A)
B)
C)
D)

Procedimentos não críticos.
Artigos semi críticos.
Artigos críticos.
Artigos não críticos.

Questão 29
Assinale a alternativa que contenha as doenças causadas
por vírus:

Questão 23
Um usuário do Microsoft PowerPoint 2010 deseja alterar o
tema utilizado para a criação de seus slides. Para isso o
usuário deve selecionar a guia?

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Questão 30
Assinale a alternativa correta quanto ao músculo da
expressão facial que tem origem na borda da mandíbula e
vai até a clavícula ou região sub-clavicular. É um músculo
de fibras paralelas e plano. É bilateral.

Design
Revisão
Exibição
Inserir

Questão 24
Das opções abaixo assinale apenas a alternativa onde
todos os itens listados são hardware:
A)
B)
C)
D)

Driver de Vídeo, Gravador de CD/DVD, Placa-mãe.
Linux, Emulador de Terminal, Teclado.
Mouse, Caixa de Som, BrOffice.
Monitor, CPU, Placa de Som.

Questão 25
A combinação de teclas no Microsoft Internet Explorer que
reduz o nível de zoom é:
A)
B)
C)
D)

“CTRL” + “-“
“SHIFT” + “-“
PageDown
PageUp

Atendente de Consultório Dentário

A)
B)
C)
D)

Botulismo e Cinomose.
Hepatite e Herpes Zoster.
Gripe e Micoses.
AIDS e Gonorréia.

Músculo Platisma.
Músculo Prócero.
Músculo Bucinador.
Músculo Zigomático Maior.

Questão 31
A adequação do meio bucal restabelece o desequilíbrio
causado pela doença. São medidas que visam
procedimentos
odontológicos
sequenciais,
educativos/preventivos que objetivam preparar o paciente
para receber e manter o tratamento definitivo, motivando-o
para uma mudança de comportamento em relação à sua
saúde bucal e assumindo a sua parcela de
responsabilidade por sua saúde.
Assinale a CORRETA:
A)
B)
C)
D)

Prova 01

A adequação aumenta a flora cariogênica.
Reduz a resistência dentária.
Leva o paciente a ter pouco cuidado com sua saúde.
Restaura o equilíbrio DES x RE.
- Edital 001/2014 -

3

Questão 32
Qual dos ingredientes do creme dental que tem a função de
dar corpo ao produto, manter a consistência e mantê-lo
suave e brilhante?
Assinale a CORRETA:
A)
B)
C)
D)

Lauril Sulfato de Sódio.
Monofluorfosfato de Sódio.
Espessante.
Umectante.

Questão 33
O programa de saúde bucal coletiva são atividades que
consistem em investigar, implantar, avaliar e reorientar
ações de saúde bucal adequadas e interrelacionadas ao
planejamento em saúde de determinada localidade.
Assinale a alternativa que diz respeito ao método preventivo
com flúor:
A)
B)
C)
D)

Método sistêmico: água, sal, outros.
Remoção da placa bacteriana.
Controle de dieta.
Cariostáticos.

A)
B)
C)
D)

A) Na via intradérmica o medicamento é injetado na pele.
B) A via intramuscular é a 2ª via mais efetiva e mais
utilizada.
C) A via enteral apenas pode ser administrada por via oral.
D) Na via tópica o fármaco é absorvido pelo fígado.
Questão 35
Quais são os objetivos da aplicação dos sistemas
adesivos? Assinale a CORRETA:
Reduz a vida útil das restaurações.
Possibilita a microinfiltração marginal.
Reduz a vitalidade.
Sela os túbulos dentinários.

Manejo incorreto do aparelho.
Excesso de supervisão rotineira do equipamento.
Falta de limpeza diária do equipamento.
Posicionamento incorreto das embalagens.

Questão 39
O processo de eliminação de todos os microorganismos
presentes no instrumental, tais como vírus, fungos e
bactérias, inclusive seus esporos, é a definição de:
Assinale a CORRETA:
A)
B)
C)
D)

Questão 34
Sobre as vias de administração de drogas. Assinale a
CORRETA:

A)
B)
C)
D)

Questão 38
A autoclave é considerada o meio mais prático e eficaz para
esterilização em consultório odontológico. Ela se faz pela
ação do vapor de água superaquecido mantido sob
pressão. Analise as alternativas e assinale a INCORRETA
com relação as causas de insucesso na esterilização com
este método:

Descontaminação.
Validação.
Limpeza ou higiene.
Esterilização.

Questão 40
A Organização Mundial de Saúde classifica a Odontologia
como segunda colocada no que diz respeito as profissões
insalubres. Este fato se deve a quais condições? Assinale a
alternativa INCORRETA:
A) A audição acomete 70% dos profissionais devido ao
ruído das turbinas do alta rotação. O ouvido direito
quase sempre é o mais afetado.
B) Os problemas de visão decorrem dos tipos de refletores
e contaminação direta por suspensão microbiana de
sangue, saliva e partículas estranhas provenientes do
alta rotação e seringa de ar.
C) A aspiração de aerosóis e odores são um meio
intransmissível de moléstias como resfriados, gripe,
tuberculose e etc.
D) O contato manual oferece riscos de contaminação por
doenças infecto-contagiosas.

Questão 36
Resina indicada para dentes posteriores, mais resistente a
compressão e desgaste, pois liberam cargas. Assinale a
alternativa CORRETA:
A)
B)
C)
D)

Resina Macropartículas.
Resina Micropartículas.
Resina Híbrida.
Resina Nanopartículas.

Questão 37
Sobre lesões não cariosas de Classe V, assinale a
alternativa CORRETA:
A) As lesões cervicais não cariosas são representadas pela
perda de estrutura decorrente de mecanismos
relacionados com o processo de cárie.
B) A lesão por Erosão ou Corrosão é caracterizada pela
perda de estrutura por processo biológico.
C) A erosão ou corrosão é um tipo de lesão cervical não
cariosa que apresenta-se em forma de “ U” ou pires sem
margens definidas.
D) Para as restaurações de Classe V prefere-se utilizar
cimento de ionômero de vidro fotopolimarizável.

Atendente de Consultório Dentário

Prova 01

- Edital 001/2014 -

4

