
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 001/2020  

CARGO: Auxiliar de Saúde Bucal 
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 2(duas) horas e 30(trinta) minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-

RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 25 (vinte e cinco) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 05 (cinco) questões de Português, 05 

(cinco) questões de Matemática/Raciocínio Lógico e 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado pelo candidato, em local próprio (parte inferior do cartão); 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (05 questões) 
 

 
 
QUESTÃO 01. Leia a tira abaixo para responder à questão. 

 

 
Fonte: https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/np.20863140.100005065987619/943794232332550/ 

 
Sobre a tira lida: 
 
(A) Pressupõe-se que a mãe de Armandinho, por ser precavida, anteviu uma situação. 
(B) Subentende-se que a atitude da mãe de Armandinho é decorrência da falta de papel higiênico nos 

mercados. 
(C) Pressupõe-se que o pronome “eles” na fala do pai não se refere, apenas, aos mercados, mas também às 

pessoas que não estocaram papel. 
(D) Subentende-se que a falta de papel higiênico, nos mercados, é decorrência da atitude de pessoas como a 

mãe de Armandinho. 
 
 
QUESTÃO 02. Na frase “ouvi que ia faltar, e fiz um estoque” a conjunção em destaque tem valor: 
 
(A) consecutivo 
(B) aditivo 
(C) adversativo 
(D) explicativo 
 
 
QUESTÃO 03. Assinale a alternativa correta quanto à concordância. 
 
(A) Com o cancelamento da cerimônia, foi devolvido aos padrinhos os presentes.   
(B) Quantos de nós teremos coragem de assumir os erros. 
(C) Eu sou um dos que se indigna frente às injustiças sociais. 
(D) Nem um nem outro planejaram aquela situação. 
 
  

https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/np.20863140.100005065987619/943794232332550/


QUESTÃO 04. Leia a tira para responder à questão. 

 

 
Fonte: http://coisasdamiroca.centerblog.net/6775-tirinha-adoramos-cestas-sesta-sextas-74 

 
Sobre os termos sublinhados na tira, é correto afirmar que são: 
 
(A) palavras homófonas, pois pronunciam-se de forma idêntica, mas escrevem-se de forma diferente.    
(B) palavras homógrafas, pois escrevem-se do mesmo modo, mas pronunciam-se de forma diferente.  
(C) palavras parônimas, pois escrevem-se e pronunciam-se de uma forma semelhante.   
(D) palavras homônimas, pois escrevem-se e pronunciam-se do mesmo modo, mas possuem significados 

distintos.  
 
 
QUESTÃO 05. Em qual das alternativas abaixo o pronome em destaque exerce uma função remissiva na frase, 

em termos de coesão? 
 
(A) Aquele é o candidato que resolverá o problema da distribuição de renda no país. 
(B) Assim que entrei, preocupei-me em lembrar a todos disto: o prazo para a entrega da declaração de 

imposto de renda está quase no fim. 
(C) Você tem notícias do João? Soube que o levaram para a delegacia da mulher devido a uma acusação de 

agressão contra uma moça no baile. 
(D) Adivinha quem está vindo para a festa de aniversário do vovô? O primo de Alagoas. 
  
 
 
  

http://coisasdamiroca.centerblog.net/6775-tirinha-adoramos-cestas-sesta-sextas-74


II - PROVA DE MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – (05 questões) 
 

 

QUESTÃO 06. Sendo a matriz 𝑨 = [
𝟖 −𝟓
𝟑 𝟗

] e matriz 𝑩 = [
−𝟐 𝟕
𝟔 −𝟏

]. O valor de 𝐴 ∙ 𝐵, é: 
 

(A) [
−46 62
11 48

]. 

(B) [
−86 −69
10 44

]. 

(C) [
46 60
12 49

]. 

(D) [−46 61
48 12

]. 

 
QUESTÃO 07. Dentro de uma caixa foram colocadas 25 cartas, do mesmo tamanho, numeradas de 1 a 25. Uma 

criança sem olhar, retirou uma carta, a probabilidade dessa carta ser numerada com número ímpar, é: 
 
(A) 48%. 
(B) 52%. 
(C) 62%. 
(D) 80%. 
 
QUESTÃO 08. Um grupo de jovens de uma escola foi entrevistar todos os doentes, no hospital da cidade. Foi 

verificado que 80% das pessoas internadas eram idosos. Para realizarem um trabalho de escola, eles 
anotaram as idades de todos os idosos. As seguintes idades estão expostas abaixo, no quadro. 

 
85 94 101 79 83 80 99 93 91 76 84 85 100 82 95 

 
Observando o quadro, a moda dessas idades, está representada, na alternativa: 
 
(A) 100. 
(B) 88. 
(C) 93. 
(D) 85. 
 
QUESTÃO 09. Felipe pretendia ganhar um dinheiro a mais, no mês. Com isso, ele emprestou R$ 8 000,00 a juros 

simples ao seu irmão. Ficou combinado que seu irmão iria pagá-lo 3%, ao mês. Após oito meses, o total de 
juros, rendido foi: 

 
(A) R$ 1 920,00. 
(B) R$ 241,60. 
(C) R$ 964,35. 
(D) R$ 2 870,00. 
 
QUESTÃO 10. Após ter passado o verão, uma loja colocou todos os produtos em desconto. Estes colocaram de 

10% a 90% de desconto. Uma menina foi à loja, comprou uma saia que custava R$ 120,00 e estava com 60% 
de desconto, comprou uma blusa que custava R$ 270,00 e estava com 85% de desconto e comprou um 
sapato que custava R$ 160,00 e estava com 35% de desconto. O valor, em reais, de desconto que essa 
menina recebeu, foi: 

 
(A) R$ 192,50. 
(B) R$ 357,50. 
(C) R$ 550,00. 
(D) R$ 435,60. 
  



III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (15 questões) 
 

 
QUESTÃO 11. O Serviço de Acolhimento Familiar, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, 

através do Departamento Municipal de Assistência Social, de acordo com a Lei Municipal nº 752 tem por 
objetivos: 

 
I. Garantir às crianças e adolescentes que necessitem de proteção, o acolhimento provisório em ambiente 

familiar, com cuidados generalizados. 
II. Fomentar, prioritariamente, a reinserção da criança e do adolescente à família de origem e/ou família 

extensa. 
III. Contribuir na superação das situações de violação de direitos vividas pelas crianças e adolescentes que se 

encontram em condição de vulnerabilidade, até que sua situação familiar seja resolvida, preparando-as para 
a reintegração familiar ou colocação em família extensa ou substituta. 

 

É correto o que se afirma em: 
 

(A) I, II e III. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
 

QUESTÃO 12. O Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB) é um sistema de informação da 
Estratégia Saúde da Família que permite o conhecimento da realidade da população acompanhada. 
No que se refere à Saúde Bucal, deve ser alimentado, apenas, pelas Equipes Saúde Bucal da 
Estratégia Saúde da Família. Os lançamentos são os seguintes:  

 
(A) Procedimentos coletivos, atividade educativa em grupo e visitas domiciliares.  
(B) Ações de prevenção, apenas. 
(C) Visitas domiciliares, pesquisas eletrônicas pelo aplicativo do SUS e aulas de prevenção. 
(D) Visitas domiciliares e aplicação tópica de flúor.   
 

QUESTÃO 13. O Ministério da Saúde, por meio do Pacto de Indicadores da Atenção Básica, redefiniu em 
2006 para a área de saúde bucal dois indicadores principais: Cobertura de primeira consulta 
odontológica programática e cobertura da ação coletiva de escovação dental supervisionada, e dois 
indicadores complementares: 

 
(A) Média de procedimentos odontológicos básicos individuais e Proporção de procedimentos odontológicos 

especializados em relação às ações odontológicas individuais. 
(B) Cobertura de procedimentos odontológicos na atenção básica e cobertura das ações coletivas. 
(C) Cobertura da média de crianças e adolescentes que passam pela atenção básica e cobertura da média do 

adulto e idoso em tratamento contínuo. 
(D) Média de procedimentos odontológicos intensivos no coletivo e média de procedimentos odontológicos 

básicos na atenção básica. 
 
QUESTÃO 14. Compete ao Auxiliar de Consultório Dentário: 
 

I. Realizar desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados, na ausência do cirurgião 
dentista.  

II. Preparar e organizar instrumental e materiais necessários, exceto nas cirurgias.  
III. Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o técnico de higiene dental nos procedimentos clínicos. 
 

É correto o que se afirma, em: 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) III, apenas. 
(C) II, apenas. 
(D) I e III, apenas.  



QUESTÃO 15. No Brasil, quase 27% das crianças de 18 a 36 meses e 60% das crianças de 5 anos de idade 
apresentam pelo menos um dente decíduo com experiência de cárie. Na dentição permanente, 
quase 70% das crianças de 12 anos e cerca de 90% dos adolescentes de 15 a 19 anos apresentam 
pelo menos um dente permanente com experiência de cárie.  

Fonte: (MINISTÉRIO DA SAÚDE Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Atenção Básica SAÚDE BUCAL 1ª edição 1ª reimpressão Brasília - DF 
2008) 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Os dentes decíduos que apresentam a doença cárie, consequentemente, irão esfoliar antes do seu devido 

tempo.  
(B) Os permanentes nascem com cárie devido à cárie do dente decíduo.  
(C) A cárie no dente decíduo que chega até os cornos pulpares, rompe a cápsula de proteção do germe dentário 

permanente, causando lesões em seu esmalte.   
(D) A cárie, por ser uma doença multifatorial, é afetada pelas condições socioeconômicas.  
  
 

QUESTÃO 16. A fluoretação da água de abastecimento é considerada um método seguro e eficaz na 
prevenção da __________, que atinge toda a população com acesso à água tratada. A implantação 
da fluoretação das águas deve ser uma política prioritária bem como garantir monitoramento dos 
teores de flúor agregados à água. 

 
Assinale a alternativa que preenche a lacuna do texto, corretamente: 
 
(A) Cárie dentária. 
(B) Cárie terciária. 
(C) Gengivite. 
(D) Periodontite.  
 
 

QUESTÃO 17. O tratamento da doença cárie ativa tem como objetivo restabelecer o equilíbrio entre os 
processos de desmineralização e remineralização das estruturas dentárias, paralisar ou reduzir a 
progressão das lesões, e promover a restauração/reabilitação quando necessário. Compreende ao 
tratamento de maneira individualizada:  

 
I. Instrução de higiene bucal, orientações sobre a escovação dental, uso do fio dental, limpeza da língua e 

frequência de higienização. 
II. Remoção profissional de placa, por meio de raspagem e/ou utilização de instrumentos rotatórios ou 

vibratórios apropriados. 
III. Restauração/Reabilitação. 
 
É correto o que se afirma, em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) I, II e III.  
(D) II e III, apenas.  

  
 

  



QUESTÃO 18. Observe a imagem a seguir: 
 

 
 
Qual nomenclatura do instrumento representado, na imagem, acima?  
 
(A) Fórceps nº 1. 
(B) Alveolótomo. 
(C) Alicate ortodôntico reto. 
(D) Alicate ortodôntico para dobra. 
 
QUESTÃO 19. Considere as afirmações sobre a radiografia periapical: 
 
I. É indicada para avaliar o dente e seu tecido periapical. 
II. Na região da arcada superior é utilizada apenas para região dos caninos e incisivos. 
III. É uma radiografia intrabucal.  
 
É correto o que se afirma, em: 
 
(A) I, II e III. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas.  
  
QUESTÃO 20. Qual método é utilizado para localizar estruturas, no sentido vestíbulo-lingual ou palatino? 
 
(A) Parma. 
(B) Le Master. 
(C) Clark. 
(D) Donavan.  
 
QUESTÃO 21. Para a exodontia do dente 32, qual fórceps é indicado? 
 
(A) Fórceps nº 17. 
(B) Fórceps nº 32. 
(C) Fórceps nº 101. 
(D) Fórceps nº 151. 

 
  



QUESTÃO 22. Considere as afirmações sobre os fundamentos e diretrizes da Atenção Básica: 
 
I. Uma das principais características da Atenção básica consiste na adscrição, ou seja, a vinculação da clientela 

a uma equipe, a fim de estreitar a relação entre o serviço de saúde e a população, tendo como foco o cuidado 
das ações de saúde.  

II. Na Atenção básica a organização do processo de trabalho é construído a partir das necessidades dos 
usuários, estimulando a sua participação na construção do projeto terapêutico.  

III. A Atenção Básica tem como foco principal as crianças de até 12 anos de idade.  
 
É correto o que se afirma, em: 
 
(A) I, II e III. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas.  
 
QUESTÃO 23. O músculo nasal tem origem nas eminências alveolares do incisivo lateral e do: 
 
(A) Canino superior. 
(B) Pré-molar superior. 
(C) Primeiro molar superior. 
(D) Segundo pré-molar superior.  
 
QUESTÃO 24. Qual notação dentária do primeiro molar inferior decíduo esquerdo? 
 
(A) 51. 
(B) 65. 
(C) 74. 
(D) 85. 
 
QUESTÃO 25. As limas endodônticas no padrão ISO, de Nº 15 possuem o cabo na cor: 

 
(A) Amarela. 
(B) Vermelha. 
(C) Azul. 
(D) Branca.  
 


