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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 
DE DIVERSOS CARGOS E CADASTRO DE RESERVA 

 

EDITAL Nº 01/2014 
Início 09 horas 

 

PROVA – Atendente Consultório Dentário  
 

1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de prova, o cartão-
resposta, único e insubstituível. Confira o seu nome. 
 
2. O cartão-resposta apresenta um campo em que o candidato deve assinar. 
 
3. Este caderno de prova contém 25 questões, todas com quatro alternativas. Para cada 
questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de prova só será trocado se 
apresentar problema de impressão. Verifique se as informações impressas no cartão 
resposta estão corretas. Em caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 
Preencha totalmente o circulo como no exemplo. 

Ex.  
 

 
4. O caderno de prova será devolvido ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta. 
 
5. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 
resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz 
parte da prova. 
 
6. Durante a aplicação da prova NÃO serão fornecidas quaisquer informação acerca das 
questões apresentadas. Caso queira manifestar o seu inconformismo, o candidato 
deverá apresentá-lo em tempo hábil no Protocolo na Prefeitura Municipal de Bom Retiro. 
 
7. Preencha o cartão-resposta na mesma sequência das questões do caderno de prova 
(de n. 1 a n. 25). A resposta deve ser assinalada conforme instruções contidas no cartão-
resposta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma 
delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada. E a rasura também 
implicará a anulação da resposta. 
 
8. Na página de número 8, o candidato encontrará uma grade de respostas para anotar o 
seu gabarito. Recorte-a e leve-a consigo. 
 
9. A duração da prova é de três horas. A saída do candidato só será permitida depois de 
transcorrida uma hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova 
deverão retirar-se da sala simultaneamente. 
 
10. A prova e o gabarito serão divulgados no dia 27 de abril, após as 16 (dezesseis) horas, 
no sítio da Prefeitura Mun. de Bom Retiro www.bomretiro.sc.gov.br e na Prefeitura. O 
resultado NÃO será fornecido por telefone. 

 

A B D 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 
▬ QUESTÃO 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

A alternativa em que há uma palavra separada não corretamente é: 

A) In-flu-en-cia; 

B) Psi-co-lo-gi-a;  

C) Con-clu-iu; 

D) Re-fei-ções; 

 

 

 

▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

Quanto à posição da sílaba tônica as palavras serpente, cântico e urubu, são 

respectivamente: 

A) Proparoxítona – oxítona – paroxítona. 

B) Oxítona –paroxítona – proparoxítona. 

C) Paroxítona – proparoxítona – oxítona. 

D) Paroxítona – oxítona – proparoxítona. 

 

 

 

▬ QUESTÃO 3 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

Todas as palavras estão corretamente acentuadas em apenas uma alternativa. 

Assinale-a: 

A) pássaro, esdrúxula, vítima, cântico.  

B) informática, camêlo, sumaré, pássaro. 

C) revólver, egoísmo, baús, azaléia. 

D) romântica, cíclico, sílaba, entráve. 

 

 

▬ QUESTÃO 4 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

Nas alternativas a seguir, os acentos de algumas palavras foram omitidos 

propositadamente. Assinale a alternativa em que todas as palavras deveriam ser 

acentuadas graficamente: 

A) automovel – rubrica – movel – antepenultima. 

B) Jacare – revolver – geleia - album. 

C) Linguiça – juri – semáforo – guarana. 

D) Sinonimo – merito – sintese – robo.  
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MATEMÁTICA 
 
 
 
▬ QUESTÃO 5 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

Um automóvel faz 360 km com 30 litros de gasolina. Quantos litros de gasolina são 

necessários para fazer uma viagem de 468 km com este mesmo automóvel. 

A) 35 litros. 

B) 46,8 litros. 

C) 39 litros.  

D) 37,2 litros. 

 

 

 

▬ QUESTÃO 6 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

Os símbolos Romanos XVII equivalem a qual número? 

A) 107 

B) 1052 

C) 352 

D) 17  

 

 

 

▬ QUESTÃO 7 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

Quantos minutos existem em 3 em dias? 

A) 720 

B) 4320  

C) 2400 

D) 43950 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 

▬ QUESTÃO 8 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

Qual é a data de aniversário do Município de Bom Retiro (SC)? 

A) 04 de outubro. 

B) 18 de janeiro. 

C) 14 de janeiro. 

D) 14 de fevereiro. 
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▬ QUESTÃO 9 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

O Município de Bom Retiro (SC) foi elevado à categoria de Município pela lei 

Estadual 1408 de 04.10.1922. Ao ser criado nosso município foi desmembrado de 

partes de quais municípios. Assinale a alternativa correta: 

A) Uma parte do município de Palhoça e uma parte do município de Lages.  

B) Uma parte do município de Rio do Sul e uma parte do município de Palhoça; 

C) Uma parte do município de Palhoça, uma parte do município de São Joaquim e 

uma parte do município de Lages; 

D) Uma parte do município de Rio do Sul, uma parte do município de Lages e uma 

parte de Barracão hoje Alfredo Wagner; 

 

 

 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

O  Estatuto  dos  Funcionários  Públicos  Civis  do  Município de Bom Retiro  

prevê, quanto aos períodos  de  afastamento do funcionário, que será  considerado  

como de  efetivo  exercício  o afastamento em virtude de:  

I – férias; 
II – exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade da 
União, dos Estados ou de outros municípios, exceto para promoção; 
III – participação em programa de treinamento devidamente autorizado pelo 
superior hierárquico; 
IV – desempenho de mandado eletivo federal, estadual ou municipal, exceto para 
promoção; 
V – júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
VI – licença a gestante; para tratamento da própria saúde; por motivo de acidente 
em serviço ou doença profissional; por motivo de doença em pessoa da família; 
para o serviço militar; para licença prêmio. 
Assinale:  

A) somente as afirmativas I, II e III estão corretas.  

B) somente as afirmativas I, III, IV, V e VI estão corretas.  

C) somente as afirmativas I, III e V estão  corretas.  

D) todas as afirmativas estão corretas.  

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

Para uma efetiva esterilização dos materiais odontológicos, a estufa deve ser 

mantida fechada ininterruptamente durante 60 minutos com a temperatura a: 
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A) 160º 

B) 170º  

C) 180º 

D) 190º 

 
 
 
 
▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Sobre a dentição podemos dizer que geralmente as pessoas possuem quantos 
dentes molares? 
A) 02. 
B) 04. 
C) 06.  
D) 08. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Possuímos duas dentições: a permanente, que se completa por volta dos vinte 
anos de idade e a decídua (“de leite”), que começa a cair por volta de qual idade? 
A) 09 anos. 
B) 07 anos. 
C) 08 anos. 
D) 06 anos. 
 
 
 
 
▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

Não existem dúvidas que a infecção cruzada acontece a partir dos procedimentos 

odontológicos. Visando ao controle de infecção cruzada é fundamental a 

antissepsia da pele antes do atendimento odontológico. Para a sua realização, 

indica-se: 

A) Clorexidina a 0,12%. 

B) Álcool a 0,2%. 

C) Clorexidina a 4%.  

D) Iodo a 0,4%. 

 
 
 
 
▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
O dente 55 corresponde ao: 
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A) 1º molar decíduo superior esquerdo. 
B) 1º molar permanente superior direito. 
C) 2º pré-molar inferior direito. 
D) 2º molar decíduo superior direito.  
 
 
 
▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
O flúor é amplamente utilizado na prevenção e controle da cárie dentária, sob 
diferentes formas. Analisando as assertivas abaixo, 
I. O bochecho diário com fluoreto de sódio a 0,02% pode ser indicado para uma 
criança de 2 (dois) anos de idade desde que ela apresente alto risco. 
II. O bochecho diário com fluoreto de sódio a 0,05% é indicado para crianças acima 
de 6 (seis) anos de idade. 
III. O flúor acidulado em gel e o verniz fluoretado apresentam a mesma 
concentração de flúor. 
IV. O flúor gel acidulado deve ser aplicado preferencialmente com o paciente em 
jejum. 
Verifica-se que está(ao) correta(s) 
A) II, apenas.  
B) I, II e III, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
  
 
 
▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Dentre as alternativas qual indica as vantagens do amalgama de prata? 
A) Presença do mercúrio e outros metais pesados; 
B) Potencialmente tóxico para os profissionais e ao paciente; 
C) Baixo custo, facilidade técnica, resistência ao desgaste, selamento marginal.  
D) Baixo custo, estética, resistência desgaste, selamento marginal. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Quais dos instrumentais relacionados abaixo são utilizados para realizar 
procedimentos de exodontia (extrações dentárias)? 
A) Alavanca, fórceps e espátula de inserção. 
B) Alavanca, fórceps e colher de dentina. 
C) Sindesmótomo, porta matriz e colher de dentina. 
D) Alavanca, fórceps e alveolótomo.  
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▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Quais dos instrumentais relacionados abaixo são utilizados para realizar 
procedimentos de restaurações em amalgama? 
A) Porta amalgama, espátula nº 7, brunidor e espátula hollen back. 
B) Porta amalgama, alavanca reta, brunidor e espátula hollen back 
C) Porta amalgama, brunidor, espátula hollen back, condensador/Calcador.  
D) Porta amalgama, espátula de inserção, espátula nº 7 
 
 
 
▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

O método mais eficaz de controle do biofilme dentário, além de ser o mais 
acessível para toda a população, é: 
A) Escovação dentária;  
B)Vernizes Cavitários; 
C) Restaurações com Amálgama; 
D) Aplicação tópica de flúor. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

Sobre a cárie dentária é CORRETO afirmar: 

A) A cárie não é uma doença multifatorial; 

B) A doença cárie está diretamente ligada ao consumo indiscriminado de açucares; 

C) A cárie é mais prevalente em indivíduos de maior nível socioeconômico; 

D) A cárie dentária pode ser definida como uma destruição localizada dos tecidos 

dentais causada pela ação das bactérias;  

 
 
 
▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
A escova dentária é um utensílio utilizado na higiene bucal. Somente  a  
escovação não garante uma adequada limpeza dos dentes, pois Sua capacidade 
para controlar a placa se restringe às superfícies  livres  dos  dentes. Para  
completa  higienização  dos dentes, deve ser utilizado  juntamente  com  a  
escovação, outro aparato  que  permite  a  higienização  das  áreas  interdentais.  
Assinale a alternativa que corresponde a este aparato:   
A) Enxaguante bucal.  
B)  Escova elétrica.  
C)  Fio dental.  
D) Flúor.  
 
 
 
 



8 

 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

A dentição humana permanente é dividida em 4 grupos: incisivos, caninos, pré ‐ 
molares  e  molares.  O  grupo  dos  molares corresponde  aos  maiores  dentes  
da  dentição  e  por  isso apresentam mais de uma raiz. Assinale  a  alternativa  
que  corresponde,  respectivamente,  ao número  de  raízes  que  os  primeiros  
molares  inferiores  e  os primeiro molares superiores normalmente possuem:  
A)  Três e duas  
B) Uma e duas  
C) Três e quatro  
D) Duas e três. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
É uma infecção possível de ser transmitida em consultório odontológico se medidas 
corretas de higiene e biossegurança não forem adequadamente seguidas: 
A) hipertensão. 
B) hepatite. 
C) diabetes. 
D) câncer. 
 
 
 
 
▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Qual dos instrumentos abaixo é utilizado na cirurgia odontológica: 
A) pinça goiva 
B) calcador 
C) porta-matriz 
D) brunidor 
 
 

_. . . . . . . . .  . . . Recorte-o e leve-o consigo. . . . .  . . .  
 

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

             
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

             
 
 
O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova estarão disponíveis no endereço 
eletrônico www.bomretiro.sc.gov.br no dia seguinte à aplicação da prova. 


