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01) Assinale a alternativa que contém um gênero
textual não-literário:
a) Texto informativo;
b) Crônica;
c) Poema;
d) Novela.

d) Indagação.

02) Assinale a alternativa que contém uma
palavra formada por derivação prefixal e
sufixal:
a) Infelizmente;
b) Envernizar;
c) Enrijecer;
d) Anoitecer.

09) Assinale a alternativa que contém uma
palavra paroxítona:
a) Manivela;
b) Maçã;
c) Celular;
d) Paroxítona.

03) Na palavra “PAROXÍTONA” temos 10
letras, fazendo a transcrição fonética teremos um
número de fonemas igual a:
a) 10 fonemas;
b) 11 fonemas;
c) 12 fonemas;
d) 09 fonemas.
04) Uma palavra é formada por hibridismo
quando na constituição dela entram palavras
pertencentes a idiomas diferentes. Sendo assim,
assinale a alternativa que contém uma palavra
formada por hibridismo:
a) Reco-reco;
b) Fidalgo;
c) Sociologia;
d) Petróleo.
05) Assinale a alternativa que contém em sua
estrutura um verbo no modo imperativo:
a) Compre um presente para mim.
b) Queria que você comprasse algo para eu comer.
c) Se eu pudesse, voltaria para casa.
d) Mamãe! Você está ai?
06) Das alternativas abaixo, qual contém um
advérbio de intensidade:
a) Pouco;
b) Sempre;
c) Lentamente;
d) Provavelmente.
07) A conjunção “MAS” representa a ideia de:
a) Soma;
b) Afirmação;
c) Adversidade;

08) São figuras de linguagem, exceto:
a) Eufemismo;
b) Bucolismo;
c) Metáfora;
d) Anacoluto.

10) Gênero essencialmente poético, que expõe a
subjetividade do autor e diz ao leitor do estado
emocional do “eu do escritor”. Estamos falando
do gênero literário:
a) Épico;
b) Dramático;
c) Lírico;
d) Mundano.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
11) Sobre a história do Município de Canoinhas
é correto afirmar, exceto:
a) Quando os primeiros homens brancos vagaram
pelo sertão, encontraram o rio Canoinhas com o
nome indígena de Itapeba, o que quer dizer pedra
rasa ou cachoeira baixa.
b) Mais tarde outros exploradores localizaram o
mesmo rio com o topônimo hispano-indígena de
Canoges Mirim, que literalmente significa canoas
pequeno. Essa referência é uma contrapartida ao rio
Canoges, situado bem mais abaixo, nos campos de
Lages e modernamente conhecido como Canoas.
c) Do Canoges Mirim é que provém o nome
Canoinhas, denominação que prevaleceu e que
depois originou o povoado de mesmo nome.
d) Gentílico ficou Canoigense.
12) É quando os átomos das moléculas
constituintes da matéria estão em um estado de
agitação baixo, podendo ser concentrados mais
átomos em um mesmo espaço físico. A sua forma
e volume são fixos. Por exemplo, uma bola de
boliche. Pode ser colocada em qualquer tipo de
recipiente que ela não tomará a forma do
recipiente, e o seu volume não vai aumentar ou
diminuir. Neste exemplo a matéria esta em
estado:
a) Líquido;
b) Gasoso;
c) Sólido;

d) Nenhum deles.
13) É uma ciência (ramo da Biologia) que estuda
os seres vivos e suas interações com o meio
ambiente onde vivem. É uma palavra que deriva
do grego, onde “oikos” significa casa e “logos”
significa estudo. Esta ciência é de extrema
importância, pois os resultados de seus estudos
fornecem dados que revelam se os animais e os
ecossistemas estão em perfeita harmonia.
Estamos dando uma definição de:
a) Ecologia;
b) Harmonia;
c) Fitogeografia;
d) Geologia.
14) Acompanhamos no dia-a-dia o quanto o ser
humano está destruindo o meio ambiente. O
crescimento das cidades, as indústrias e os
veículos estão causando transtornos para o ar, o
solo e as águas. O desenvolvimento é necessário,
porém, o ser humano precisa respeitar o meio
ambiente, pois dependemos dele para sobreviver
neste planeta, isso significa conseguir obter o
necessário
desenvolvimento
econômico,
garantindo o equilíbrio ecológico. A isso
chamamos:
a) Sistema de produção;
b) Desenvolvimento sustentável;
c) Desenvolvimento Agrário;
d) Desenvolvimento Internacional.
15) A estiagem que atinge a Região Sul desde
novembro do ano passado provocou prejuízos de
R$ 777 milhões à agricultura de Santa Catarina.
A falta de chuva atingiu principalmente a safra
de grãos (milho, soja e feijão) e a produção de
leite. Quais são as regiões mais atingidas pela
estiagem em Santa Catarina?
a) Litoral.
b) Norte do estado.
c) Sul e Planalto Serrano.
d) Oeste e Meio oeste.
RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA
16) Calcule a área de um trapézio sabendo que
sua altura é de 10 cm, a base maior mede 30 cm
e sua base menor mede 18 cm.
a) 5400 cm².
b) 2700 cm².
c) 280 cm².
d) 240 cm².
17) Fernando fez uma compra em uma loja de
roupas. Comprou uma camiseta no valor de R$
54,00, uma calça no valor de R$ 180,00 e uma

jaqueta no valor de R$ 208,00. Optou por pagar
à vista e ganhou 15% de desconto. Qual o valor
que Fernando pagou pela compra?
a) R$ 375,70.
b) R$ 408,65.
c) R$ 367,68.
d) R$ 348,70.
18) Descubra o x na seguinte equação,
-2x + 4 = 22 :
a) x = 9.
b) x = -6.
c) x = -9.
d) x = 4.
19) Calcule aproximadamente a medida da
hipotenusa de um triângulo, sabendo que seus
catetos medem 5 cm e 8 cm respectivamente.
a) 8,24 cm.
b) 9,43 cm.
c) 10,28 cm
d) 8,93 cm.
20) Em uma sala de aula dos 50 alunos, 72% são
meninas. Qual é o número de meninos nessa sala
de aula?
a) 36 meninos.
b) 24 meninos.
c) 14 meninos.
d) 10 meninos.
ESPECÍFICAS/ AUXILIAR DE
ODONTÓLOGO
21) Ao tratar com o paciente o auxiliar de
consultório deverá:
a) Ser educado.
b) Ser agressivo.
c) Ser mentiroso.
d) Ser grosseiro.
22) Ao falar é correto:
I- Falar muito alto para que todos
escutem.
II- Falar baixo para não incomodar as
outras pessoas.
III- Falar em um tom de voz agradável,
nem muito alto nem baixo.
Dos itens acima.
a) I e II estão corretos.
b) II e III estão corretos.
c) I e III estão corretos.
d) Apenas III está correto.
23) Antes de propor um horário ao paciente para
consulta o atendente deve:

a) Não verificar a disponibilidade do horário.
b) Verificar se o horário está disponível.
c) Não olhar a agenda e apenas marcar qualquer
horário.
d) Marcar um horário diferente do solicitado pelo
cliente.
24) O cimento de ionômero de vidro poderá ser
utilizado em:
a) Tratamento Restaurador Traumático (ART) como
materiais
restauradores
adesivos
ativados
quimicamente como clareadores.
b) Tratamento Restaurador Atraumático (ART)
como materiais clareadores adesivos não ativados
quimicamente.
c) Tratamento Restaurador Atraumático (ART)
como materiais restauradores adesivos ativados
quimicamente.
d) Tratamento Restaurador Traumático (ART)
como materiais restauradores adesivos ativados
quimicamente.
25) Complete as lacunas corretamente. A resina
composta é um material usado na odontologia
com a finalidade de restaurar, ___________ e
___________ os dentes.
a) Química / funcionalmente
b) Funcionalmente / quimicamente.
c) Estética / funcionalmente.
d) Clínica / funcionalmente.
26) Em um paciente com diabetes é comum
perceber:
a) Rápida cicatrização.
b) Cicatrização lenta do tecido periodontal.
c) Perda óssea rápida e progressiva.
d) Hiperplasia gengival.
27)
Complete
a
lacuna
corretamente:
______________ o atendimento não é apenas
chamar o paciente pelo nome, nem ter um
sorriso nos lábios constantemente, mas também
compreender seus medos, angústias, incertezas,
dando-lhes apoio e atenção permanente.
a) Humanizar.
b) Humilhar.
c) Revitalizar.
d) Transpassar.
28) A polpa do dente é:
a) Parte do dente que está dentro do osso. A raiz,
que mantém o dente inserido no osso, constitui mais
ou menos dois terços do seu tamanho.

b) A camada mais externa da superfície do dente. É
o tecido mais duro e mineralizado de todo o corpo
humano, mas pode ser danificado se os dentes não
forem higienizados adequadamente.
c) A camada dentária situada abaixo do esmalte.
d) O tecido mole situado no centro do dente, onde
se encontram o nervo e os vasos sanguíneos.
Quando a cárie atingir essa área, as pessoas
geralmente sentem dor.
29) Sobre os dentes é correto afirmar:
I- Incisivos - dentes frontais afiados em
forma de cinzel (quatro superiores, quatro
inferiores) para cortar os alimentos.
II- Pré-molares - these com duas pontas
(cúspides) na superfície para esmagar e moer os
alimentos.
III – Molares - para triturar os alimentos,
estes dentes possuem várias cúspides na
superfície de mordida.
Dos itens acima:
a) I e II estão corretos.
b) II e III estão corretos.
c) I e III estão corretos.
d) I, II e III estão corretos.
30) A boca faz parte do sistema:
a) Nervoso.
b) Digestivo.
c) Respiratório.
d) Circulatório.
31) A língua é o que define o paladar e é um
elemento essencial:
a) Para formação de anticorpos.
b) Do reflexo.
c) Da fala.
d) De proteção.
32) A cárie dental é causada por:
a) Um ataque de bactérias às camadas menos
resistentes dos dentes.
b) Um ataque de bactérias às camadas mais
resistentes dos dentes.
c) Um ataque fungos às camadas mais resistentes
dos dentes.
d) Um ataque fungos às camadas menos resistentes
dos dentes.
33) Ao obturar um dente, o dentista:
a) Corrige a falha estética provocada pela cárie.
b) Limpa a cavidade provocada pela cárie.
c) Fecha a cavidade provocada pela cárie.
d) Limpa e fecha a cavidade provocada pela cárie.

34) Para a prevenção da cárie e da doença
periodontal, é necessário que se faça uma
completa remoção da placa bacteriana, a
principal causadora dessas doenças:
a) Consumindo alimentos adequados.
b) Não consumindo alimentos inadequados.
c) Através de uma escovação correta.
d) Através de uma escovação incorreta.
35) É correto afirmar que, durante a vida temos
duas dentições são elas:
a) Dentição hereditária e dentição permanente.
b) Dentição hereditária e dentição de leite
c) Dentição de leite e dentição permanente.
d) Dentição de leite e dentição latente.
36) Material restaurador, foi introduzido na
Odontologia em 1926 e, ainda hoje, é o material
de escolha para a restauração de dentes
posteriores em função das suas propriedades
físicas satisfatórias, biocompatibilidade, vida útil
e baixo custo. Trata-se da:
a) Amálgema.
b) Amálgama.
c) Amagnésia.
d) Amanésia.
37) A esterilização é:
a) Um processo que elimina todos os
microrganismos: esporos, bactérias, fungos e
protozoários. Os meios de esterilização podem ser
físicos ou químicos.
b)
Um
processo
que
elimina
alguns
microrganismos.
c)
Um
processo
que
elimina
alguns
microrganismos: esporos, e protozoários. Os meios
de esterilização podem ser físicos ou químicos.
d)
Um
processo
que
elimina
alguns
microrganismos: esporos, e protozoários. O meio de
esterilização tem que ser químico.
38) É um processo que elimina microrganismos
patogênicos de seres inanimados, sem atingir
necessariamente os esporos. Pode ser de alto
nível, intermediário ou baixo. Trata-se da:
a) Limpeza.
b) Desinfecção.
c) Antissepsia.
d) Assepsia.
39) São instrumentos de corte ou ponta que
penetram nos tecidos sub-epiteliais. Devem ser
obrigatoriamente esterilizados. Trata-se dos:
a) Instrumentos críticos.
b) Instrumentos semi-críticos.

c) Instrumentos não críticos.
d) Instrumentos adjuntos.
40) Os óculos de proteção são considerados como
proteção biológica e mecânica e devem:
a) Ser apenas fechados lateralmente.
b) Ser apenas fechados lateralmente e desinfetados.
c) Ser apenas lavados e desinfetados.
d) Ser fechados lateralmente, lavados e
desinfetados.

