
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COREMAS (PB)  
 

 

CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 1 
 

PORTUGUÊS 
 

01. Podemos afirmar sobre a charge abaixo: 

 

 
FONTE IMAGEM: Folha de S. Paulo. 

 

A) Elogia a adesão dos cidadãos conscientes que usam 

máscara para se proteger da pandemia; 

B) Ironiza a exigência de máscara entre cidadãos que 

nada possuem; 

C) Acusa a negligência de políticas públicas que de fato 

implementem o uso de máscara; 

D) Critica à obrigatoriedade do uso de máscara contra a 

COVID-19; 

E) Critica os exageros dos cuidados pessoais contra a 

pandemia.   

 

 

Utilize o texto abaixo para responder as questões de 02 a 07: 

 

Diálogo entre dois amigos 

 

Comigo acontecem muitas coincidências. Nasci no dia 

5 de máio, às 5 horas. Quando fiz 55 anos, apostei no número 

55.555 e ganhei R$ 5 milhões. Peguei tudo e apostei no cava-

lo 5, no 5º páreo. 

– Legal! E quanto você ganhou? 

– Nada. 

– Nada? 

– O maldito chegou em quinto. 
 

(Fonte:https://www.tudoporemail.com.br/content.aspx?emailid=15966) 
 

  

02. No total, nas palavras abaixo, observamos: 

 

Horas – Comigo 

 

A) 4 vogais 

B) 5 vogais 

C) 7 consoantes 

D) 4 consoantes 

E) 8 consoantes 

 

 

03. Na frase abaixo, o termo sublinhado corresponde a: 

 

O maldito chegou em quinto. 

 

A) Pronome 

B) Conjunção 

C) Artigo 

D) Preposição 

E) Advérbio 

 

04. Propositalmente, acentuamos incorretamente uma pala-

vra do texto acima. Assinale a alternativa abaixo em que 

ela aparece. 

 

A) Coincidências 

B) Número 

C) Você 

D) Páreo 

E) Máio 

 

 

05. Assinale a alternativa abaixo que apresenta as palavras 

em ordem alfabética. 

 

A) Quanto – Você – Ganhou; 

B) Quanto – Ganhou – Você; 

C) Você – Ganhou – Quanto; 

D) Você – Quanto – Ganhou; 

E) Ganhou – Quanto – Você. 

 

 

06. Assinale a ÚNICA alternativa abaixo em que a palavra 

apresenta um encontro vocálico. 

 

A) Chegou 

B) Nada 

C) Legal 

D) Comigo 

E) Cavalo 

 

 

07. Dentre as alternativas abaixo, assinale a ÚNICA em que 

a palavra apresenta um encontro consonantal. 

 

A) Comigo 

B) Muitas 

C) Acontecem 

D) Dia 

E) Horas 

 

 

08. Assinale a alternativa abaixo em que as sílabas da pala-

vra estão INCORRETAMENTE separadas. 

 

A) Amizade: a-mi-za-de; 

B) Verão: ve-rão; 

C) Música: mú-si-ca; 

D) Encantar: encan-tar; 

E) Geladeira: ge-la-dei-ra. 

 

 

09. Marque a alternativa abaixo que apresenta uma palavra 

polissílaba. 

 

A) Lua 

B) Vaca 

C) Traquejo 

D) Cumplicidade 

E) Cabide 

 

 

10. Marque, dentre as alternativas abaixo, a que apresenta 

uma palavra masculina. 

 

A) Guaraná 
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B) Matinê 

C) Couve flor 

D) Dinamite 

E) Cal 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Segundo estudos extraídos do Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE), o gentílico atribuído aos muníci-

pes que nascem em Coremas corresponde a: 

 

A) Coremeense 

B) Coremense 

C) Coremaense 

D) Coremasense 

E) Coremeano 

 

 

12. Em 2017, o IBGE extinguiu as mesorregiões e microrre-

giões, criando um novo quadro regional brasileiro, com novas 

divisões geográficas denominadas, respectivamente, regiões 

geográficas intermediárias e imediatas. Com base nesse con-

ceito, Coremas faz parte de qual Região Geográfica Imediata? 

 

A) Monteiro 

B) Sumé 

C) Patos 

D) Itaporanga 

E) Pombal 

 

 

13. Um membro do Conselho Tutelar, ligado diretamente ao 

Poder Executivo Municipal, exerce um cargo de caráter: 

 

A) efetivo 

B) eletivo 

C) comissionado 

D) contratado 

E) de excepcional interesse público 

 

 

14. O Brasil apresenta diversas bacias hidrográficas em seu 

território, inclusive a maior bacia hidrográfica do mundo, que 

é formada pelo rio: 
 

A) São Francisco e seus afluentes; 

B) Amazonas e seus afluentes; 

C) Paraná e seus afluentes; 

D) Prata e seus afluentes; 

E) Tocantins-Araguaia. 

 

 

15. O Brasil é dividido em cinco grandes regiões, nas quais 

estão distribuídos seus 26 estados e o Distrito Federal. A 

região que possui a menor quantidade de estados em seu 

território é: 
 

A) Norte 

B) Nordeste 

C) Centro-oeste 

D) Sudeste 

E) Sul 

16. O estado da Paraíba possui um rico potencial arqueológi-

co, nos quais encontram-se vestígios bem preservados da vida 

pré-histórica da humanidade. Um destes patrimônios presen-

tes neste estado é: 
 

A) Lajedo de Soledade; 

B) Parque Nacional do Catimbau; 

C) Serra da Capivara; 

D) Parque do Solstício; 

E) Pedra do Ingá. 

 

 

17. O facebook é uma das redes sociais mais acessadas no 

mundo, e a primeira mais popular no Brasil, que visa criar 

redes de comunicação entre pessoas com afinidades em co-

mum, além do intenso compartilhamento de dados realizado 

diariamente. O criador do facebook é: 
 

A) Bill Gates 

B) Steve Jobs 

C) Mark Elliot Zuckerberg 

D) Alan More 

E) Frank Miller 

 

 

18. O Estado brasileiro está dividido em diferentes poderes, 

cada um com uma função específica, e juntos devem estar em 

equilíbrio e harmonia para o bom funcionamento da adminis-

tração do país. Por exemplo, o cargo ocupado pelo presidente 

da república se refere à qual poder: 
 

A) Legislativo 

B) Executivo 

C) Judiciário 

D) Deliberativo 

E) Coordenativo 

 

 

19. A fiscalização das contas, a formulação de leis, e a apro-

vação ou veto das ações da prefeitura, são atribuições de qual 

instituição política a nível municipal? 
 

A) Tribunal Regional. 

B) Câmara municipal. 

C) Corregedoria. 

D) Secretaria de administração. 

E) Divisão fiscal de contas. 

 

 

20. No setor da Região Nordeste que corresponde a área de 

transição climática e vegetativa, entre o clima equatorial e 

semiárido é possível encontrar a vegetação típica: 
 

A) Mata dos cocais; 

B) Mata atlântica; 

C) Floresta de Araucárias; 

D) Campos e prados; 

E) Floresta de Várzea. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. É notação dentária decídua: 

 

A) 44. 
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B) 48. 

C) 55. 

D) 58. 

E) 77. 

 

 

22. Observe a imagem, abaixo: 

 

 
 

Considerando o elemento dental 13, temos uma vista: 

 

A) Incisal. 

B) Lingual. 

C) Labial. 

D) Mesial. 

E) Distal. 

 

 

23. Na prática odontológica, moldeiras e condensadores são 

artigos classificados como: 

 

A) Críticos. 

B) Semicríticos. 

C) Não críticos. 

D) Altamente críticos. 

E) Assépticos. 

 

 

24. Com relação ao processamento dos artigos odontológicos, 

é CORRETO afirmar que a embalagem permite: 

 

A) a penetração do agente esterilizante e protege os ar-

tigos de modo a assegurar a esterilidade, até a sua 

abertura.  

B) a total retirada das sujidades e do produto utilizado 

na limpeza. 

C) que a umidade interfira nos processos para diminuir 

a corrosão dos artigos.  

D) o uso de desinfetantes e a remoção total dos patóge-

nos, especialmente, os esporos bacterianos. 

E) combinar temperatura, pressão e umidade, promo-

vendo uma termocoagulação e a desnaturação das 

proteínas. 

 

 

25. A remoção de uma raiz em um dente multirradiculado 

denomina-se: 

 

A) Hemissecção. 

B) Contrassecção. 

C) Separação radicular. 

D) Enxertia radicular. 

E) Amputação radicular. 

 

 

26. Sobre os Vernizes Cavitários Simples ou Convencionais, 

analise os itens, abaixo: 

 

I - São compostos à base de resina copal natural ou sintética, 

dissolvida em clorofórmio, éter ou acetona. 

II - Reduzem a sensibilidade pós-operatória, quando a res-

tauração metálica (normalmente de amálgama) for sujeita a 

bruscas alterações de temperatura. 

III - O frasco deve ser aberto só, no momento do seu uso, 

para evitar a evaporação. Manter o frasco sempre refrigera-

do (2º a 4ºC). 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

A) I apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

 

 

27. Os Liners apresentam composição mais complexa do que 

a dos vernizes convencionais e são, geralmente, compostos 

por hidróxido de cálcio, óxido de zinco e resina poliestirêni-

ca, dissolvidos em clorofórmio. Para sua manipulação é mais 

indicado o uso de: 

 

A) Gazes. 

B) Algodão. 

C) Pincel. 

D) Espátula metálica. 

E) Espátula de madeira. 

 

 

28. Sobre o Cimento de Ionômero de Vidro, responda com a 

letra (V) para Verdadeiro ou a letra (F) para Falso e assinale a 

alternativa que traz a SEQUÊNCIA CORRETA. 

 

(__) Apresenta-se em frascos de pó e líquido ou acondiciona-

do em cápsulas. No caso dos fotoativados, acompanha um 

frasco do primer. 

(__) Após sua inserção no dente, deve ser protegido do con-

tato com o ar e qualquer umidade para aumentar a sorpção. 

(__) A ação anticariogênica e seu efeito cariostático na es-

trutura dental acontecem pela liberação dos íons flúores, 

auxiliando na redução da atividade de cáries secundárias. 

 

A) V – V – F. 

B) V – F – V. 

C) F – V – F. 

D) F – V – V. 

E) F – F – V. 

 

 

29. Dos parâmetros de comparação para radiopacidade e 

radiolucidez é CORRETO afirmar que: 

 

A) o ar é o elemento mais radiolúcido. 

B) o tecido mole é mais radiopaco que o ar. 

C) amálgama é mais radiopaca que a dentina. 
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D) tecidos moles são mais radiolúcidos que a amálga-

ma. 

E) esmalte é mais radiolúcido que polpa dental. 

 

 

30. Nos consultórios odontológicos, as cartelas de filme são 

utilizadas para: 

 

A) manter ou organizar as radiografias em ordem ana-

tômica. 

B) permitir luminosidade aos filmes radiológicos. 

C) preencher o restante do negatoscópio como papel 

opaco preto, na leitura. 

D) adequar o filme radiológico ao tamanho da película. 

E) avaliação crítica da qualidade de cada imagem radi-

ográfica. 

 

 

31. A pasta para moldagem é usada com a finalidade correti-

va e na moldeira individual. Assim, faz-se a moldagem pre-

liminar com: 

 

A) Eugenol. 

B) Gesso. 

C) Alginato. 

D) Óxido de Zinco. 

E) Silicofosfato. 

 

 

32. O fosfato de zinco é o mais antigo dos agentes cimentan-

tes e, como tal, é o que mais foi pesquisado, ao longo do 

tempo. Os principais componentes do pó são o óxido de zinco 

(90%) e o óxido de:  

 

A) Chumbo. 

B) Magnésio. 

C) Flúor. 

D) Cálcio. 

E) Potássio. 

 

 

33. A higienização das mãos apresenta as seguintes finalida-

des: 

 

I - Remoção de sujidade, suor, oleosidade, pelos, células 

descamativas e da microbiota da pele. 

II - Prevenção e redução das infecções causadas pelas 

transmissões cruzadas. 

III - Interrompe a transmissão de infecções veiculadas ao 

contato. 

 

Sobre os itens acima: 

 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Os itens I, II e III estão corretos. 

 

 

34. A eliminação de microrganismos da pele, mucosa ou 

tecidos vivos, com auxílio de antissépticos, substâncias mi-

crobiocidas ou microbiostáticas denomina-se: 

 

A) Descontaminação. 

B) Assepsia. 

C) Antissepsia. 

D) Limpeza. 

E) Fumigação. 

 

 

35. Na autoclave gravitacional, na temperatura de 132 a 

135ºC, o tempo de ciclo é de: 

 

A) 2 minutos. 

B) 3 a 4 minutos. 

C) 5 a 10 minutos. 

D) 10 a 25 minutos. 

E) 30 a 40 minutos. 

 

 

36. No processo de esterilização, monitores de tempo, tempe-

ratura e pressão, por meio de relatórios impressos computado-

rizados ou de forma manual são exemplos de indicadores: 

 

A) Mecânicos. 

B) Físicos. 

C) Químicos. 

D) Biológicos. 

E) Situacionais. 

 

 

37. Resíduos contendo substâncias químicas que podem apre-

sentar risco à saúde pública, ao trabalhador ou ao meio ambi-

ente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade são classificados no: 

 

A) Grupo A. 

B) Grupo B. 

C) Grupo C. 

D) Grupo D. 

E) Grupo E. 

 

 

38. São medidas para evitar a contaminação do mercúrio, em 

serviços odontológicos: 

 

I - O piso do ambiente deverá ser impermeável, sem poros e 

trincas e de fácil limpeza. 

II - O amalgamador deve ser de cápsulas e ficar guardado, 

em local isento de calor, longe da autoclave e distante do 

aparelho de ar condicionado, para evitar a formação e dissi-

pação dos vapores de mercúrio. 

III - É recomendável a análise mercurial a cada 3 meses para 

toda a equipe odontológica, assim como a dosagem ambien-

tal. 

 

Sobre os itens acima: 

 

A) Apenas o item II está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Os itens I, II e III estão corretos. 

 

 

39. O Incisivo Lateral Superior Esquerdo e o Segundo Pré-

molar Superior Esquerdo são representados, respectivamente, 

pelas notações: 
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A) 12 e 15. 

B) 22 e 25. 

C) 32 e 35. 

D) 42 e 45. 

E) 52 e 55 

 

 

40. As notações dentais 83 e 84 representam, respectivamen-

te: 

 

A) Canino Decíduo Inferior Esquerdo e Primeiro Molar 

Decíduo Inferior Esquerdo. 

B) Canino Decíduo Superior Esquerdo e Primeiro Mo-

lar Decíduo Superior Esquerdo. 

C) Primeiro Molar Decíduo Superior Esquerdo e Se-

gundo Molar Decíduo Superior Esquerdo. 

D) Canino Decíduo Inferior Direito e Primeiro Molar 

Decíduo Inferior Direito. 

E) Canino Decíduo Superior Direito e Primeiro Molar 

Decíduo Superior Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


