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PROCESSO SELETIVO Nº.001/2021

 CADERNO DE PROVAS

FUNÇÃO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA FAMÍLIA

PORTUGUÊS 

1- Assinalar a alternativa em que a divisão silábica está CORRETA:

A) Abs-o-lu-to 

B) En-jo-o

C) Co-gni-ti-vo

D) A-sso-ci-a-do

2- Quanto à ortografia, assinalar a alternativa CORRETA:

A) Camto

B) Tanpo

C) Damça

D) Pombo

3- A concordância está de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa em:

A)  Nestas férias de verão, clubes e praias ficam lotadas pelas famílias.

B) Nestas férias de verão, clubes e praias tem sido lotado pelas famílias. 

C) Nestas férias de verão, as famílias têm lotado clubes e praias

D) Nestas férias de verão, as famílias mantém clubes e praias lotado.

4- O  copo  está  sobre  a  mesa  azul.  A  palavra sobre  é  o  mesmo  que:

 A) embaixo de

    B) atrás de

    C) na frente de

    D) Em cima de
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5- A palavra, a seguir, que expressa a mesma ideia da destacada em “MAS para que ela
pudesse realizar o seu sonho, era preciso que ele se tornasse homem de carne e osso.” é:

A) porém

B) portanto

C) porque

D) por isso

CONHECIMENTOS GERAIS, ATUALIDADES E LEGISLAÇÃO 

6- A data da instalação do município ocorreu no dia:

A)25-08-1958

B) 25-07-1975

C) 25-07-1962

D) 25-06-1949

7- Qual o nome do Atual Prefeito e Vice- Prefeito de Agrolândia ?

A) José Constante e Adilson Pedro Sievers

B) José Constante e Adilson Sieves

C) José Constantino e Adilson Pedro Sieeves

D) José Felipe Constante e Adilson Sieeves

8- Complete as lacunas corretamente do trecho retirado do Hino de Agrolândia:

“Agrolândia, terra de _______ matas,
Tua gente tem encantos,

Teu céu tem mais________.
Agrolândia, o teu povo é __________

Modelo para o Estado,
De alegria e valor...”

A) verdes - azul - dedicado

B) muitas – anil - dedicado

C) verdes – anil- delicado

D)muitas – azul- honesto



9- Quantos vereadores  fazem parte da atual legislatura da Câmara de Vereadores de
Agrolândia?

A) 10

B) 8

C) 7

D) 9

10- O que é COVID-19?

A)  A  COVID-19  é  uma  doença  causada  pelo  coronavac,  denominado

SARS-CoV-2,  que  apresenta  um  espectro  clínico  variando  de  infecções

assintomáticas a quadros graves.

B)  A  COVID-19  é  uma  doença  causada  pelo  coronavírus,  denominado

SARS-CoV-1,  que  apresenta  um  espectro  clínico  variando  de  infecções

assintomáticas.

C)  A  COVID-19  é  uma  doença  causada  pelo  coronavírus,  denominado

SARS-CoV-2,  que  apresenta  um  espectro  clínico  variando  de  infecções

assintomáticas a quadros graves.

D)  A  COVID-19  é  uma  doença  causada  pelo  coronavac,  denominado

SARS-CoV-1,  que  apresenta  um  espectro  clínico  variando  de  infecções

assintomáticas a quadros graves.

11- Quais as respectivas cores da reciclagem do papel, do vidro, do metal e do plástico?

A) azul, verde, amarelo e vermelho

B) verde, azul, vermelho e amarelo

C) vermelho, amarelo, verde e azul

D) azul, amarelo, verde e vermelho

12- Qual a área geográfica do Município de Agrolândia:

A) Área: 207.554 Km²

B) Área: 225.554 Km²



C) Área: 225.574 Km²

D) Área: 205.723Km²

13- O voto é obrigatório a partir de:

 A) 16 anos de idade;

 B) 18 anos de idade;

 C) 21 anos de idade;

 D) 14 anos de idade

14- Sobre o conceito de cultura, é correto afirmar:

A) A cultura é universal e definida pela política, economia e educação das

sociedades em que se desenvolve.

B) A cultura é sinônimo de educação e envolve o saber sobre a arte, as leis e

a moral.

C) A cultura é conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado

grupo social.

D) A cultura  representa  uma rede  de  significados  que  foi  imposta  pelos

povos da antiguidade.

15- Quais as cidades que fazem Limite com Agrolândia:

A)  Trombudo Central, Agronômica, Otacílio Costa, Atalanta, Petrolândia,

Braço do Trombudo.

B)  Braço  do  Trombudo,  Atalanta,  Trombudo  Central,  Rio  do  Sul,

Laurentino, Otacílio Costa.

C) Trombudo Central, Atalanta, Ituporanga, Braço de Trombudo, Rio do

Sul, Laurentino.

D)Otacílio  Costa,  Atalanta,  Imbuia,  Trombudo  Central,  Braço  do

Trombudo, Petrolândia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS



16- Assinale a alternativa correta que corresponde a uma condição dental causada pelo

excessivo uso e ingestão de flúor por crianças:

A) Dentinogênese imperfeita

B) Concrescência.

C) Fluorose.

D) Amelogênese imperfeita.

17- São exemplos de promoção de saúde bucal, exceto:

A) Ação informativas de combate a cárie de mamadeira;

B) Promoção de saúde em escolas;

C) Ações de apoio à alimentação saudável na terceira idade;

D) Ação de combate ao lúpus eritematoso

18-Assinale a alternativa que não contém um material restaurador e estético utilizado na

odontologia:

A) Amálgama.

B) Resina composta.

C) Cimento de ionômero de vidro.

D) Cimento de hidróxido de cálcio.

19-Os instrumentais odontológicos têm como função possibilitar ao Cirurgião-Dentista

realizar os procedimentos nas diversas especialidades odontológicas. O ACD deve ter

conhecimento  destes  instrumentais  a  fim de  montar  as  bandejas  de  acordo  com as

necessidades  do  tratamento,  bem  como  instrumentar  o  profissional  durante  as

intervenções. Sendo assim, relacione cada instrumental abaixo com a sua finalidade:

- Instrumentais:

I. Porta-agulha.

II. Cureta periapical.

III. Sondas milimetradas.



IV. Brocas.

V. Grampos para isolamento.

- Finalidades:

(  ) Serve(m) para medir a profundidade das bolsas periodontais.

(  ) É(São) responsáveis pela remoção do tecido cariado.

(  ) Serve(m) para remover granulomas ou pequenos cistos periapicais.

(  ) É(São) utilizado(s) para fixar o isolamento com dique de borracha no 

elemento dentário.

(  ) É(São) utilizado(s) para fazer suturas.

- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

 A) I – IV – V – II – III.

B) II – I – III – IV – V.

C) III – IV – II – V – I.

D) III – V – I – II – IV.

20-A cárie dentária continua sendo um dos problemas mais prevalentes em saúde bucal,

sendo  caracterizada  como  multifatorial,  englobando  fatores  necessários,  fatores

determinantes e fatores moduladores para o seu desenvolvimento. Qual fator abaixo é

considerado essencial para o desenvolvimento da doença cárie?

A) exposição ao açúcar

B) acúmulo de biofilm

C) contexto socioeconômico

D) deficiência de saliva

21-O câncer de boca é uma doença que pode ser prevenida de forma simples, desde que

seja dada ênfase à promoção à saúde, ao aumento do acesso aos serviços de saúde e ao

diagnóstico  precoce.  É  imprescindível  que  a  equipe  de  saúde  bucal  reconheça  os

principais fatores de risco para o câncer  bucal.  Nessa perspectiva,  assinale abaixo o

fator que não pode ser considerado de risco para o câncer de boca:



A) Fatores culturais e socioeconômicos.

B) Tabagismo e Etilismo.

C) Má higiene bucal

D) Trauma dentário

22-Assinale o acessório utilizado para isolamento absoluto que prende a borracha:

A) Arco de Young.

B) Arco de Nance.

C) Arco de Ostby.

D) Arco de Brewer.

23- Assinale a alternativa que apresenta o método pelo qual todos os microorganismos

são destruídos.

A) Esterilização.

B) Desinfecção.

C) Assepsia.

D) Limpeza com ultrassom.

24-Em relação à manipulação do instrumental esterilizado, assinale a alternativa que

contempla a medida CORRETA.

A) Após retirados da estufa, os instrumentais devem ser colocados sobre

uma bancada, para esfriar, e depois acondicionados em caixas apropriadas.

B) As embalagens devem permanecer abertas para permitir que apenas os

instrumentais necessários sejam utilizados.

C) O termostato deve ser verificado antes de iniciar a contagem do tempo

para a esterilização do material na estufa.

D) O instrumental já esterilizado deve ser manipulado com as mãos bem

lavadas sem auxílio de pinças ou similar.

25- Sobre o processo saúde-doença do periodonto, é CORRETO afirmar:



A) a gengiva saudável sangra apenas durante a sondagem.

B) a gengivite é uma alteração periodontal comum em crianças.

C) o cálculo dentário difere do tártaro pela quantidade de mineral.

D) a periodontite atinge todas as idades sem diferenciação.


