
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MIGUEL PEREIRA

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO ESF

TURNO: MANHÃ

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 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1. DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.

2. Veri�que se o seu caderno está completo, com 40 questões objetivas.

3. Cada questão possui 4 alternativas A, B, C, D. Assinalar apenas uma das alternativas na FOLHA DE RESPOSTAS.

4. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.

5. O preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS é de inteira responsabilidade do candidato.

6. Em hipótese alguma a FOLHA DE RESPOSTAS será substituida, mesmo em caso de rasuras ou marcações indevidas.

7. Na FOLHA DE RESPOSTAS, veri�que se os seus dados estão corretamente preenchidos.

8. As questões estão representadas pelos seus repectivos números na FOLHA DE RESPOSTAS.

9. As marcações deverão ser feitas com caneta esferográ�ca de tinta azul ou preta.

10. Durante a prova, NÃO se permitirá consulta a materiais diversos nem comunicação entre os candidatos.

11. É expressamente PROIBIDO o uso de qualquer equipamento eletrônico durante a prova.

12. Somente será permitido ao candidato sair da sala de prova depois de transcorrido o tempo de 1 (uma) hora, 

mediante a entrega obrigatória da sua FOLHA DE RESPOSTAS e do seu caderno de questões ao �scal da sala.

13. O candidato poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES somente depois de transcorrido o tempo de 

2,5 (duas horas e meia).

14. Os 3 (três) últimos candidatos deverão deixar a sala juntos.
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia atentamente o texto a seguir para 
responder às questões de 01 a 08. 

           
         Sabemos que vários planetas são 
visíveis a olho nu: Marte, Júpiter, Vênus, 
Saturno e Mercúrio. Esses astros já eram 
conhecidos não apenas dos gregos, mas 
também de povos ainda mais antigos, como 
os babilônios. Apesar de sua semelhança 
com as estrelas, os planetas eram 
identificados pelos povos da Antiguidade 
graças a duas características que os 
diferenciavam. 
         A primeira diferença notável é que as 
estrelas, em curtos períodos, não variam de 
posição umas em relação às outras. Já os 
planetas, com o passar das horas, mudam de 
posição no céu. À noite, esse movimento é 
percebido com facilidade.  
         A segunda diferença é que as estrelas 
têm uma luz que, por ser própria, pisca 
levemente. Já os planetas, que apenas 
refletem a luz do Sol, têm um brilho fixo. 
         Os planetas mais distantes da Terra só 
puderam ser descobertos bem mais tarde, 
com a ajuda de aparelhos ópticos como o 
telescópio. O primeiro deles a ser identificado 
foi Urano, descoberto em 1781 pelo 
astrônomo inglês William Herschel, segundo 
a professora de Astronomia Daniela Lázzaro, 
do Observatório Nacional do Rio de Janeiro.      

                  (Superinteressante/Adaptado) 
 
01. Em relação ao texto proposto, NÃO se 
pode afirmar que: 
(A) os maiores planetas são vistos sem a 
ajuda de telescópios; 
(B) alguns planetas já eram conhecidos dos 
gregos e dos babilônios; 
(C) os planetas mais distantes só foram 
descobertos com a ajuda dos instrumentos 
ópticos; 
(D) Urano é um dos planetas mais distantes 
da Terra. 
 
02. A expressão sublinhada no trecho “... 
conhecidos não apenas dos gregos, mas 
também de povos...” indica: 
(A) adversidade 
(B) adição 
(C) tempo 
(D) conformidade  
 
 

03. Segundo o texto, as estrelas: 
(A) nunca mudam de posição; 
(B) têm o mesmo brilho dos planetas; 
(C) são corpos iluminados; 
(D) são fontes primárias de luz. 
 
04. Em “Sabemos que vários planetas são 
visíveis a olho nu: Marte, Júpiter, Vênus, 
Saturno e Mercúrio”, os dois pontos 
foram utilizados para: 
(A) dar ênfase;  
(B) indicar um prolongamento de ideia;  
(C) introduzir um esclarecimento; 
(D) introduzir uma fala do personagem. 
 
05. A palavra sublinhada no trecho “... 
características que os diferenciavam” é 
um: 
(A) artigo definido 
(B) artigo indefinido 
(C) pronome 
(D) adjetivo  
 
06. Todas as palavras seguintes são 
acentuadas graficamente pela mesma 
regra empregada na palavra sublinhada 
em “... duas características que os 
diferenciavam”, EXCETO:  
(A) Júpiter 
(B) Vênus 
(C) períodos 
(D) astrônomo 
 
07. A palavra destacada no trecho “... 
primeira diferença notável ...” pode ser 
substituída, sem mudança de sentido, 
pelas palavras seguintes, EXCETO: 
(A) louvável  
(B) perceptível 
(C) apreciável 
(D) evidente 
 
08. A palavra “que” no trecho “... luz que, 
por ser própria, pisca levemente...” exerce 
a função sintática de: 
(A) sujeito 
(B) objeto direto 
(C) objeto indireto 
(D) complemento nominal 
 
09. Assinale a opção onde a palavra está 
grafada INCORRETAMENTE. 
(A) adivinhar 
(B) pichar 
(C) zoar 
(D) ascenção 
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10. A concordância está CORRETA em: 
(A) Fazem cinco anos que trabalho no setor. 
(B) Há menas  coisas na prateleira. 
(C) Poderá acontecer mais incentivos como 
esses. 
(D) Bateu nove horas o relógio da igreja. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11. A CORRETA negação da proposição 
“Se Maria é uma enfermeira, então vai ser 
selecionada para o cargo” é: 
(A) Se Maria não é uma boa enfermeira, 
então não vai ser selecionada para o cargo. 
(B) Maria é uma boa enfermeira e não vai ser 
selecionada para o cargo. 
(C) Se Maria não é uma boa enfermeira, 
então vai ser selecionada para o cargo. 
(D) Maria não é uma boa enfermeira e não 
vai ser selecionada para o cargo.  
 
12. Assinale a opção com uma sentença 
equivalente a “Se faz calor, então vou à 
praia”. 
(A) Se não faz calor, então não vou à praia. 
(B) Se não vou à praia, então não faz calor. 
(C) Faz calor e não vou à praia 
(D) Faz calor e vou à praia. 
 
13. Se o Conde casar com a Princesa, 
então o Rei irá à floresta. Se o Rei for à 
floresta, então o leão será morto. Sabe-se 
que o leão está vivo. Logo, é CORRETO 
concluir que: 
(A) o Conde não casou com a Princesa. 
(B) o Conde está viúvo. 
(C) o Rei foi à floresta. 
(D) a Princesa casou com o Conde.  
 
14. A negação da proposição quantificada 
“Toda mulher é competente” é: 
(A) existe mulher incompetente; 
(B) não existe mulher competente; 
(C) nem toda mulher é incompetente; 
(D) nenhuma mulher é competente. 
 
15. Considerando a sequência ◄, ♫, ¥, ƾ, 
◄, ♫, ¥, ƾ, ◄, ♫, ¥, ƾ, ◄, ♫, ..., podemos 
afirmar que a figura que estará na 803ª 
posição será: 
(A) ◄       (B) ♫       (C) ¥       (D) ƾ 
 
 
 

16. Adriana nasceu no dia 15 de junho de 
2016, quarta-feira. O seu aniversário de 
três anos será num (a): 
(A) terça-feira 
(B) quarta-feira 
(C) sábado 
(D) domingo 
 
17. Em um salão já temos presentes 25 
pessoas. O menor número de pessoas 
que devem entrar no mesmo salão para 
que tenhamos nele, com certeza absoluta, 
pelo menos cinco pessoas que fazem 
aniversário em um mesmo mês é igual a: 
(A) 21    (B) 22    (C) 23    (D) 24  
 
18. Em uma urna havia um total de dez 
bolas, sendo quatro bolas brancas, três 
verdes, duas pretas e uma vermelha. Se 
foram retiradas cinco bolas dessa urna, 
sabendo que nenhuma delas era preta, 
então, podemos, com certeza, afirmar 
que: 
(A) pelo menos uma era verde; 
(B) duas eram branca e uma era verde; 
(C) pelo menos uma era branca; 
(D) pelo menos uma era verde. 
 
19. Anagramas são as permutas das letras 
de uma determinada palavra, originando 
outras palavras com ou sem sentido. O 
número total de anagramas, começando 
por vogal, que podemos formar com a 
palavra IAN é: 
(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 
 
20. Num posto médico existem cinco 
enfermeiras. Um médico vai convidar 
duas para um almoço. O número de 
opções que esse médico tem para fazer 
sua escolha é: 
(A) 10    (B) 15    (C) 20    (D) 25 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. Em relação ao ofício de Auxiliar em 
Saúde Bucal (ASB), assinale a opção 
INCORRETA.   
(A) É fundamental que o ASB conheça bem 
os procedimentos rotineiros do consultório 
odontológico. 
(B) Uma das características do profissional 
ASB é a sua capacidade de trabalho em 
equipe, e a facilidade de relacionamento com 
pacientes, fornecedores, prestadores de 
serviços e membros da equipe técnica. 
(C) Lavar bem as mãos com água e sabão 
bactericida é um procedimento considerado 
dos mais eficientes, visando à prevenção 
contra qualquer tipo de contaminação. 
(D) Para o ASB é dispensável o uso de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 
 
22. Conforme as Normas do Exercício 
Profissional do Auxiliar de Saúde Bucal, o 
ASB, sob a supervisão de um cirurgião-
dentista, poderá realizar as seguintes 
atividades: 
 
I. Organizar e executar atividades de 
higiene oral. 
II. Preparar o paciente para o atendimento.  
III. Executar a limpeza e a esterilização 
dos equipamentos odontológicos. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
(A) I e II, apenas; 
(B) I e III, apenas; 
(C) II e III, apenas; 
(D) I, II e III.  
 
23. A respeito das medidas de controle da 
placa bacteriana, considere as afirmativas 
seguintes: 
 
I. Para a promoção da saúde bucal, a 
remoção mecânica da placa bacteriana 
não é considerada um fator primordial. 
II. Todos os pacientes necessitam de uma 
profilaxia profissional de seis em seis 
meses para o controle mecânico da placa 
bacteriana. 
III. O uso regular de fio dental tem pouca 
significância para a prevenção da doença 
periodontal. 
 
Estão INCORRETAS as afirmativas: 
 

(A) I e II, apenas; 
(B) I e III, apenas; 
(C) II e III, apenas; 
(D) I, II e III. 
 
24. A respeito das chamadas técnicas de 
higiene bucal, todas as alternativas abaixo 
estão incorretas, EXCETO: 
(A) No método de faxina bucal é considerada 
mais importante a associação de várias 
técnicas para se obter uma escovação mais 
efetiva e, assim, remover todo o biofilme 
dental.   
(B) Os palitos de dente são indicados para 
remoção de placa bacteriana dos espaços 
interproximais. 
(C) Bebês com até quatro dentes incisivos 
não necessitam de higiene bucal. 
(D) A técnica de escovação com movimentos 
rotatórios e de varredura é melhor que a 
técnica com movimentos circulares e 
horizontais. 
 
25. Constituem objetivos da higiene bucal, 
EXCETO:  
(A) aplicar selantes e restaurar; 
(B) remover placas e indutos;  
(C) prevenir a formação de tártaro;  
(D) prevenir o aparecimento de cáries e 
doenças periodontais. 
 
26.  O método mais eficaz de controle do 
biofilme dentário, além de ser o mais 
acessível para toda a população, é a:  
(A) escovação dentária;  
(B) extração dentária;  
(C) restauração com amálgama;  
(D) aplicação tópica de flúor. 
 
27. Sobre a cárie dentária, assinale a 
alternativa que está CORRETA. 
(A) O principal microrganismo causador da 
cárie é o streptococcus sanguinis.  
(B) A doença cárie está diretamente ligada 
ao consumo excessivo de açúcar.  
(C) A cárie é mais incidente em indivíduos de 
maior nível socioeconômico. 
(D) A cárie dentária é considerada uma 
doença bacteriana infecciosa, causada 
pelos microrganismos cariogênicos. 
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28. 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) enxaguatório bucal 
(B) escova elétrica 
(C) fio dental 
(D) flúor 
 
29. Assinale a alternativa CORRETA. 
(A) O ensino e a motivação para a higiene 
bucal deve priorizar a frequência de 
escovação em detrimento de sua qualidade.  
(B) A limpeza das áreas interdentais não 
pode ser realizada com o auxílio de palitos 
para os dentes. 
(C) O método mais empregado na prevenção 
da cárie não é a utilização adequada do flúor. 
(D) A cárie é uma doença infecciosa, 
multifatorial, que, se não for controlada, 
pode levar a inflamações severas na polpa 
dental. 
 
30. O tecido dentinário cariado deve ser 
removido pelo seguinte instrumento: 
(A) sonda exploradora 
(B) sindesmótomo  
(C) cureta 
(D) espátula 24 
 
31. Sobre anatomia dentária, considere 
as afirmativas seguintes: 
 
I. O primeiro molar permanente inferior 
apresenta uma ponte de esmalte. 
II. As estruturas de suporte dos dentes 
são compostas pelo dente e osso 
alveolar. 
III. Os dentes decíduos geralmente 
apresentam uma coloração branca 
leitosa. 
 
Estão INCORRETAS as afirmativas: 
 
(A) I e II, apenas; 
(B) I e III, apenas; 
(C) II e III, apenas; 
(D) I, II e III.  
 

32. Sobe o flúor odontológico, assinale a 
INCORRETA. 
(A) A aplicação do flúor odontológico é 
imprescindível como meio complementar 
para o êxito no controle da cárie dental.  
(B) Pode-se aplicar o flúor em casa, mas é 
sempre bom deixar isso para profissionais da 
área, pois o flúor é toxico e tem que haver 
manutenção de um dentista para não haver 
danos ao invés de bens. 
(C) A promoção de saúde bucal pode ser 
feita pelo controle de placa dental e pela 
dieta, mas nunca pelo uso do flúor. 
(D) Embora o flúor não impeça a iniciação da 
cárie, ele é extremamente eficiente em 
reduzir sua progressão. 
 
33. Compete ao auxiliar em saúde bucal, 
sempre sob a supervisão do cirurgião-
dentista ou do técnico em saúde em 
bucal, EXCETO: 
(A) processar filme radiográfico; 
(B) acolher o paciente; 
(C) preparar modelos em gesso; 
(D) fazer a remoção do biofilme.  
 
34. A taça de borracha é indicada para: 
(A) remover tecido cariado;   
(B) realizar profilaxia das arcadas dentárias; 
(C) remover tártaro; 
(D) lavar instrumental contaminado. 
 
35. São doenças periodontais, EXCETO: 
(A) cárie  
(B) gengivite 
(C) periodontite crônica 
(D) periodontite agressiva 
 
36. Sobre o procedimento de escovação 
dentária, assinale a opção CORRETA. 
(A) O uso de creme dental é irrelevante na 
prevenção da cárie. 
(B) Recomenda-se o uso de escova dental 
com cerdas duras. 
(C) O bochecho com solução antisséptica 
não substitui a escovação dentária. 
(D) A higienização sequencial não permite 
que o paciente tenha noção das áreas que 
foram higienizadas. 
 
37. Face do dente com maior predomínio 
da lesão de cárie: 
(A) oclusal 
(B) distal 
(C) palatina  
(D) mesial 
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38. Uma bandeja para exame clínico deve 
conter:  
(A) espelho, pinça e pasta profilática; 
(B) espelho, pinça e explorador; 
(C) pinça dente de rato e fio dental; 
(D) espelho, película radiográfica e fio dental.  
 
39. Sobre os princípios do Sistema Único 
de Saúde (SUS) assinale a alternativa 
INCORRETA. 
(A) Universalidade de acesso aos serviços de 
saúde em todos os níveis de assistência. 
(B) Igualdade da assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie. 
(C) Participação restrita da comunidade. 
(D) Às pessoas assistidas, direito à 
informação sobre sua saúde. 
 
40. Segundo o que dispõe a sua Lei 
Orgânica, ao Município de Miguel 
Pereira/RJ compete prover a tudo quanto 
diga respeito ao seu peculiar interesse e 
ao bem-estar de sua população, cabendo-
lhe, privativamente, dentre outras, as 
seguintes atribuições, EXCETO: 
(A) legislar sobre assuntos de interesse 
estadual; 
(B) suplementar a legislação federal e 
estadual, no que couber; 
(C) instituir e arrecadar tributos, bem como 
aplicar as suas rendas, na forma da lei, sem 
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas 
e publicar balancetes nos prazos fixados em 
lei; 
(D) criar distritos, observada a legislação 
estadual. 
 


