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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido atentamente 
com Nome, Concurso (PS Nova Itaberaba-SC), Nº da Inscrição, Data de Nascimento, as respostas por questão e 
Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo: 

Nº Inscrição:  00036  (exemplo de nº de inscrição) 

 

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser 
amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida após 
transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao 
fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do 
Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os 
Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 23 de março de 2015, no site 
www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do email 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 24 e 25 de março de 2015. 
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Língua Portuguesa 

 
01) Assinale a alternativa que apresenta erro na divisão 
silábica: 
 
a) a-nhan-gue-ra. 
b) be-ber-rão. 
c) con-vic-ção. 
d) cres-cen-do. 
e) fra-u-du-len-to. 
 
02) Assinale a alternativa que contém um antônimo da 
palavra LAMENTAR: 
 
a) prantear. 
b) contentar. 
c) queixar. 
d) chorar. 
e) deplorar. 
 
03) Assinale a alternativa que contém um sinônimo da 
palavra EXALTAR: 
 
a) Desprezar. 
b) Menosprezar. 
c) Depreciar. 
d) Infamar. 
e) Enaltecer. 
 
04) Assinale a alternativa em que o “X” foi empregado 
incorretamente: 
 
a) Executar. 
b) Expulso. 
c) Caximbo. 
d) Frouxo. 
e) Xerife. 
 
05) Assinale a alternativa que apresenta a grafia 
correta do número 800: 
 
a) Oitocentos. 
b) Oitoscentos. 
c) Oitossentos. 
d) Oitosentos. 
e) Oitoçentos. 
 

Matemática 

 

06) Um auditório possui 750 pessoas. Dessas  

levantam-se e vão embora. Quantas pessoas restaram 
no auditório? 
 
a) 500 
b) 200 
c) 450 
d) 250 

e) 300 
 
07) 10,5 quilômetros equivalem a quantos metros? 
 
a) 1.500 
b) 15.000 
c) 157.000 
d) 10.500 
e) 1.200 
 
08) Qual é a área de um terreno que mede 22 metros 
de largura e 40 metros de comprimento? 
 
a) 540 
b) 880 
c) 360 
d) 1.100 
e) 750 
 
09) João vai fazer uma viagem com seu veículo. 
Sabendo-se que percorrerá um total de 900 km e seu 
veículo faz 12km com um litro de combustível, quantos 
litros de combustível João gastará no total? 
 
a) 25 
b) 75 
c) 60 
d) 55 
e) 38 
 
10) Um grupo de 10 operários levou 60 dias para 
construir uma casa de alvenaria. Diminuindo o número 
de operários pela metade, quantos dias eles levarão 
para construir a mesma casa? 
 
a) 75 
b) 90 
c) 120 
d) 150 
e) 180 
 

Conhecimentos Gerais 

 
11) Qual dos Países abaixo NÃO faz fronteira com o 
Brasil? 
 
a) Bolívia. 
b) Colômbia. 
c) Perú. 
d) Chile. 
e) Venezuela. 
 
12) Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) é uma empresa 
de capital aberto (sociedade anônima), cujo acionista 
majoritário é o Governo do Brasil (União). É, portanto, 
uma empresa estatal de economia mista. Com sede no 
Rio de Janeiro, opera atualmente em 25 países, no 
segmento de energia, prioritariamente nas áreas de 
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exploração, produção, refino, comercialização e 
transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. 
Atualmente seu presidente é: 
 
a) Aldemir Bendine. 
b) Maria das Graças Foster. 
c) Sergio Gabrielli. 
d) José Eduardo Dutra. 
e) José Coutinho Barbosa. 
 
13) A Páscoa é a maior festa cristã, pois é nessa data 
que se celebra a ressurreição de Cristo e é uma festa 
móvel, ou seja, varia o dia dependendo do ano. Em 
2015, será celebrada no Brasil no dia: 
 
a) 27 de março. 
b) 20 de abril. 
c) 05 de abril. 
d) 01 de abril. 
e) 31 de março. 
 
14) A Secretaria da Receita Federal do Brasil publicou, 
na edição do Diário Oficial de quarta-feira 
(04/02/2015), instrução normativa informando as 
regras para a declaração de Imposto de Renda Pessoa 
Física em 2015. A Receita informou que o prazo para 
entregar a declaração começou em 2 de março e 
termina em: 
 
a) 15 de maio. 
b) 15 de abril. 
c) 01 de maio. 
d) 02 de abril. 
e) 30 de abril. 
 
15) Quantas são as vagas para os Deputados Estaduais 
eleitos no Estado de Santa Catarina para 18ª Legislatura 
(2015-2019)? 
 
a) 16 
b) 40 
c) 32 
d) 24 
e) 36 
 

Conteúdos Específicos 

 
16) Os instrumentais em odontologia tem como função 
possibilitar ao odontólogo realizar os procedimentos de 
atendimento ao paciente. O auxiliar do cirurgião 
dentista tem como dever conhecer os instrumentais e 
suas funções, para organizá-los e prover o odontólogo 
dos mesmos. De acordo com as funções dos 
instrumentais odontológicos assinale a alternativa que 
corresponde a função correta do Espelho Clínico. 
 
 

a) Onde são depositados os instrumentais para 
esterilização. 

b) Permite a visualização das estruturas bucais. 
c) Tem como função detectar falhas na estrutura 

dental. 
d) Tem função de pegar matérias como algodão, brocas, 

dentre outros. 
e) Auxilia na remoção da dentina cariada. 
 
17) De acordo com a função dos instrumentais 
odontológicos a função da Seringa Carpule é: 
 
a) Utilizada na colocação de material na cavidade. 
b) Utilizada para anestesia dentária e na irrigação de 

canais radiculares. 
c) Usada na manipulação de diversos materiais. 
d) Onde será colocado o lençol de borracha e perfurado 

com ao alicate de Ainsworth. 
e) Usada em diversas aplicações, sendo a mais comum a 

manipulação de resina acrílica. 
 
18) Qual dos instrumentais abaixo é utilizado para 
inserir o material de moldagem a boca: 
 
a) Sindesmótomo. 
b) Fórceps. 
c) Moldeira. 
d) Curreta. 
e) Alveolótomo. 
 
19) Assinale as colunas de maneira correta de acordo 
com a utilização dos instrumentais odontológicos. 
 
1. Usado para colocar o amálgama na cavidade 

desejada.  
2. São utilizados para calcar materiais restauradores na 

cavidade. 
3. Tem função de dar forma as restaurações antes do 

endurecimento do material. 
4. Podem ser diamantadas ou de aço, usadas para 

cortar estruturas duras, devendo ser acopladas no 
contra-ângulo, alta rotação ou peça reta.  

 
(__) Esculpidor. 
(__) Porta Amalgama. 
(__) Condensador. 
(__) Broca. 
 
a) 3 - 1 - 2 - 4 
b) 4 -2 - 1 - 3  
c) 2 - 1 - 3 - 4 
d) 1 - 4 - 3 - 2 
e) 4 - 2 - 3 - 1 
 
20) Após realizar um procedimento no canino superior 
direito o cirurgião dentista pediu a auxiliar para anotar 
o procedimento na ficha clínica do paciente. Qual o 
numero desse dente: 
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a) 15 
b) 23 
c) 25 
d) 13 
e) 22 
 
21) Ao falar do dente de numero 36 estamos nos 
referindo a qual dente: 
 
a) Incisivo central superior direito. 
b) Incisivo central inferior direito. 
c) Primeiro molar inferior esquerdo. 
d) Terceiro molar inferior direito. 
e) Primeiro pré molar inferior direito. 
 
22) De acordo com a numeração dos dentes qual das 
alternativas abaixo não corresponde a um dente 
decíduo: 
 
a) 51 
b) 61 
c) 48 
d) 73 
e) 54 
 
23) De acordo com as atribuições do cargo de Auxiliar 
de Odontólogo é incorreto afirmar: 
 
a) Orientar os pacientes sobre higiene pessoal e bucal. 
b) Marcar consultas. 
c) Preencher e anotar as fichas clínicas. 
d) Participar efetivamente da política de saúde do 

município. 
e) Realizar procedimento de profilaxia nos pacientes. 
 
24) De acordo com  a Lei 8.080/1990, art. 7º as ações e 
serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema 
Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo 
com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, 
exceto: 
 
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

alguns dos níveis de assistência. 
b) Integralidade de assistência, entendida como 

conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema. 

c) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 

d) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos 
ou privilégios de qualquer espécie. 

e) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 
saúde. 

 

25) De acordo com a Lei 8.142/1990, art. 1°, § 1° a 
Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 
_____________ com a representação dos vários 
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de 
saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo 
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou 
pelo Conselho de Saúde. 
 
a) quatro anos. 
b) dois anos. 
c) seis anos. 
d) seis meses. 
e) doze meses. 
 
 
 




