
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 001/2016  

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 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) Português, 05 (cinco) 

Informática Básica, 05 (cinco) Conhecimentos Gerais/Atualidades e 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
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 40, 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 na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem tão pouco consultar qualquer tipo de 

material ou auxílio; 
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 – (10 questões) 
 

(Texto 01) 
 

 
 
QUESTÃO 01. De acordo com as ideias do Texto 01, ao perguntarmos a um estrangeiro sobre sua cidade: 
 
(A) O nacionalismo é mais marcante que sobre sua pátria, pois se relaciona a suas origens e à sua alma. 
(B) Serão lembrados fatos históricos relacionados, principalmente de cidades importantes. 
(C) Deixa-o mais à vontade, com sentimentos mais leves, que perguntarmos sobre o seu país. 
(D) Preenche a sua alma com o peso do passado gigantesco da cidade e das lembranças da infância. 
 
QUESTÃO 02. A palavra que não pode substituir no Texto 01 o termo “sensato” (linha 2) é: 
 
(A) Prudente 
(B) Cauteloso 
(C) Ponderado 
(D) Importuno 
 
QUESTÃO 03. Assinale a alternativa em que a palavra retirada do Texto 01 é acentuada pela mesma regra 

gramatical que a palavra “inglês” (linha 1): 
 
(A) “é” (linha 2) 
(B) “você” (linha 10) 
(C) “alguém” (linha 14) 
(D) “impérios” (linha 17) 
 
QUESTÃO 04. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada pertence à mesma classe gramatical da palavra 

“sobre” (linha 2): 
 
(A) É preciso ter coragem para a luta. 
(B) Este dicionário é mais completo. 
(C) O discurso veio depois das críticas. 
(D) Comprei o bolo para você. 
   
  



QUESTÃO 05. Analise o período abaixo retirado do Texto 01 e assinale a alternativa incorreta: “Se quer sondar 
sua alma, pergunte sobre sua cidade.” (linhas 7 e 8) 

 
(A) A conjunção “Se” poderia ser corretamente substituída por “Caso”, mantendo o sentido condicional da 

frase. 
(B) A forma verbal “pergunte” está conjugada no tempo presente do modo indicativo. 
(C) A expressão “sua alma” é utilizada para completar o sentido do verbo “sondar”. 
(D) Os pronomes possessivos “sua” utilizados no trecho referem-se ao estrangeiro anteriormente citado pelo 

autor. 
 
QUESTÃO 06. Em relação à pontuação, analise as opções de reescrita do trecho abaixo retirado do Texto 01 e 

assinale a alternativa correta: “Para evitar desconforto – uma especialidade dos diplomatas –, não incite o 
estrangeiro a falar de sua pátria.” (linhas 5 a 7). 

 
I. Para evitar desconforto (uma especialidade dos diplomatas), não incite o estrangeiro a falar de sua pátria. 
II. Para evitar desconforto – uma especialidade dos diplomatas –, não incite o estrangeiro, a falar de sua pátria. 
III. Para evitar desconforto: uma especialidade dos diplomatas, não incite o estrangeiro a falar de sua pátria. 
 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas a afirmativa II está correta. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 07. Os verbos que são caracterizados por sofrerem alterações no radical ou nas desinências e não 

seguem um modelo de conjugação são denominados: 
 
(A) Verbos regulares 
(B) Verbos anômalos 
(C) Verbos defectivos 
(D) Verbos irregulares 
 
QUESTÃO 08. Assinale uma opção de substituição válida do verbo destacado na oração abaixo por uma locução 

verbal e que mantém o seu sentido original: “As pessoas trabalharam mais nos últimos anos.” 
 
(A) têm trabalhado 
(B) tinham trabalhado 
(C) tenham trabalhado 
(D) haviam trabalhado 
 
QUESTÃO 09. Defina a transitividade verbal em cada oração abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I. Publiquei-o ano passado. 
II. Aspiramos a novos desafios. 
III. Dormi mal ontem à noite. 
 
(A) I. Transitivo indireto; II. Transitivo indireto; III. Intransitivo. 
(B) I. Transitivo direto; II. Transitivo indireto; III. Intransitivo. 
(C) I. Intransitivo; II. Transitivo direito; III. Transitivo direto. 
(D) I. Transitivo direto; II. Transitivo direito; III. Transitivo indireto. 
 
QUESTÃO 10. Assinale a opção que não completa corretamente a lacuna da frase abaixo, levando-se em 

consideração a concordância verbal: “Quando cheguei, ____ ao hotel a polícia e a vítima.” 
 
(A) Voltara 
(B) Voltaram 
(C) Tinha voltado 
(D) Voltaste 
 



 

II - PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. Em relação aos componentes de hardwares e aos periféricos de um microcomputador, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

 
I. Os registradores estão localizados no processador e são definidos como pequenas e rápidas memórias que 

guardam temporariamente as instrução que serão executadas pelo processador. 
II. A tecnologia ReadyBoost permite utilizar o espaço de alguns dispositivos de mídia removível para acelerar o 

microcomputador no carregamento de dados e programas, servindo como memória virtual. 
III. A capacidade de armazenamento de uma memória secundária de 2.097.152 KB é menor que a de uma 

memória secundária de 15.461.882.227 bits. 
 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 12. Sobre o Sistema Operacional Windows 7 (Seven), assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) A versão de 64 bits do Windows processa grandes quantidades de RAM (memória de acesso aleatório) com 

maior eficácia do que um sistema de 32 bits. 
(B) Uma das novidades mais significantes trazidas pelo Windows 7 é a possibilidade de fixar ícones na barra de 

tarefas, além dos já existentes ícones ativos. 
(C) Com o atalho de teclado “Winkey+Home”, todas as janelas inativas serão minimizadas/maximizadas, 

permanecendo intacta apenas a ativa. 
(D) O Windows 7 não possui a função touch screen (Windows Touch), apenas disponível nas versões mais atuais 

do sistema operacional. 
 
QUESTÃO 13. Josivaldo, servidor público municipal, deseja enviar um documento eletrônico comunicando a 

cada um dos servidores da entidade sobre o período de recessão de férias que está próximo. 
Independentemente da quantidade de servidores, Josivaldo deseja dirigir-se pessoalmente a cada colega, 
alterando apenas partes do mesmo modelo de carta (como nome e cargo do destinatário). Utilizando o 
Microsoft Word 2007, Josivaldo poderá utilizar, de forma mais rápida e eficiente, a seguinte ferramenta para 
a edição do documento: 

 
(A) Etiquetas 
(B) Referência Cruzada 
(C) Mala Direta 
(D) Layout da Web 
 
QUESTÃO 14. A Área de trabalho remota do Google Chrome permite acessar remotamente um computador a 

partir de outro pela Internet. Diante da suscetibilidade à quebra de segurança na operação, a área de 
trabalho remota do Google Chrome oferece a seguinte proteção: 

 
(A) Todas as sessões da área de trabalho remota são totalmente criptografadas usando os recursos SSL do 

Google Chrome, que inclui suporte completo a AES. 
(B) O cliente e o host verificam o código PIN do microcomputador e divulgam apenas para o próprio Google.  
(C) Os dados da sessão são gravados ou transmitidos de forma a permitir que o Google ou os participantes 

tenha acesso a eles posteriormente. 
(D) Os dados sobre atrasos na rede ou a duração da sua sessão não são coletados ou armazenados, 

permanecendo desconhecidos. 
 
  



QUESTÃO 15. A política de segurança dos microcomputador que define as regras de uso dos recursos 
computacionais, os direitos e as responsabilidades de quem os utiliza e as situações que são consideradas 
abusivas, é denominada: 

 
(A) Política de Backup 
(B) Política de Confidencialidade 
(C) Política de Uso Aceitável 
(D) Política de Senhas 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (05 questões) 
 

QUESTÃO 16. São Domingos, quando ainda chamado distrito de Diogo Ribeiro (1937), pertencia ao município 
de Chapecó. Já em 1942, o distrito mudou de nome e passou a se chamar São Domingos, em homenagem à 
Fazenda São Domingos, que funcionava como sede da localidade. No ano de 1953, com a criação do 
município de Xaxim, São Domingos passou a integrá-lo como distrito. Somente no ano de 1962, através da 
Lei Estadual 864, São Domingos foi elevado a categoria de município. A instalação oficial foi no dia sete de 
abril de: 

 
(A) 1963. 
(B) 1965. 
(C) 1967. 
(D) 1968. 
 
QUESTÃO 17. A República Juliana foi considerada um braço da _________________ e ficou conhecida 

historicamente como um estado que pertenceu à Santa Catarina: 
 
(A) Revolta do Tenentismo. 
(B) Revolta do Quebra Milho 
(C) Revolução Farroupilha. 
(D) Guerra do Paraguai. 
 
QUESTÃO 18. Ao assumir o poder do país em 1894, Prudente de Morais deu início à chamada “política do café 

com leite”, segundo a qual os presidentes da República seriam escolhidos dentre os representantes dos 
estados mais ricos e populosos, que eram na época: 

 
(A) Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
(B) São Paulo e Minas Gerais. 
(C) Paraná e São Paulo. 
(D) Rio de janeiro e Minas Gerais. 
 
QUESTÃO 19. Assinale abaixo qual das alternativas apresenta um atleta medalhista olímpico, nascido no Estado 

de Santa Catarina: 
 
(A) Nalbert. 
(B) André Heller 
(C) Maurren Maggi. 
(D) Fernando Scherer. 
 
QUESTÃO 20. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorreu na região Sul do Brasil, entre os 

territórios do Paraná e de Santa Catarina. Este conflito teve início no ano de: 
 
(A) 1912. 
(B) 1915. 
(C) 1918. 
(D) 1920. 
  



IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

QUESTÃO 21. A lei Nº 11.889 regulamenta o exercício da profissão de Auxiliar em Saúde Bucal, descrevendo as 
funções do Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do Técnico em Saúde 
Bucal. São funções do ASB, exceto: 

 
(A) Organizar e executar atividades de higiene bucal. 
(B) Processar filme radiográfico. 
(C) Preparar o paciente para o atendimento. 
(D) Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, exceto em ambientes hospitalares. 
 
QUESTÃO 22. A respeito das radiografias odontológicas, marque a resposta incorreta: 
 
(A) Para as radiografias odontológicas são usados aparelhos de RX com radiação de alto poder ionizante. 
(B) São aplicadas doses muito pequenas. 
(C) São aplicadas doses limitadas a áreas pequenas e bem-definidas. 
(D) É obrigatório o uso de proteção às radiações. 
 
QUESTÃO 23. Transcorridas as etapas de limpeza e de inspeção manual e individual dos materiais odontológicos, 

a seleção das embalagens para os procedimentos de esterilização deverá ter como finalidade, exceto:  
 
(A) Assegurar a esterilidade dos instrumentos odontológicos até o momento do uso. 
(B) Selecionar embalagens que sejam livres de ingredientes tóxicos como corantes, alvejantes e amido.  
(C) Selecionar embalagens que não permitiam a passagem do agente esterilizante protegendo o conteúdo de 

contaminação.  
(D) Selecionar embalagens compatíveis com dimensões, peso e configurações do artigo. 
 
QUESTÃO 24. A esterilização é um dos mais importantes componentes na execução de uma técnica asséptica 

correta. Marque a resposta correta: 
 
(A) O processo de limpeza é importante uma vez que sangue, saliva e outros materiais orgânicos sobre os 

instrumentos podem servir como proteção física para os microrganismos, impedindo seu contato e 
exposição aos agentes físicos esterilizantes ou, ainda, reagindo com os agentes químicos e alterando a 
efetividade dos mesmos.  

(B) O monitoramento biológico é o método mais significativo para verificar a eficácia da esterilização. 
Recomenda-se que este teste seja realizado, mensalmente, e sempre após a manutenção do aparelho 
esterilizador ou suspeita de mau funcionamento. 

(C) São considerados como artigos não críticos aqueles que entram em contato apenas com pele íntegra e ainda 
aqueles que não entram em contato direto com o paciente.   

(D) Algumas medidas de controle e descontaminação de superfícies e do ar devem então ser estabelecidas em 
um ambiente odontológico como exemplo as superfícies contamináveis e/ou de difícil desinfecção devem 
ser, preferencialmente, revestidas por material impermeável à água. 

 
QUESTÃO 25. A Estratégia Saúde da Família é potencialmente um sistema eficaz para o enfrentamento das 

vulnerabilidades em saúde. Quanto às atribuições do Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) é incorreto afirmar que 
este profissional: 

 
(A) Participa apenas de ações de promoção em saúde bucal para as famílias e não participa de ações de 

prevenção em saúde bucal, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à 
saúde. 

(B) Realiza a desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados. 
(C) Acompanha, apoia e desenvolve atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de 

saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. 
(D) Instrumentaliza e auxilia o cirurgião-dentista e/ou o THD nos procedimentos clínicos. 
 
  



QUESTÃO 26. A tigela de borracha flexível é: 
  
(A) A tigela é flexível para a manipulação dos materiais. 
(B) É usada para misturar, geralmente pó e líquido. 
(C) É usada para manipulação de alginato. 
(D) O procedimento de desinfecção não é necessário.  
 
QUESTÃO 27. Uma Central de Esterilização é extremamente necessária, devendo a mesma ter como principais 

finalidades, exceto: 
 
(A) Concentrar, apenas, material não estéril, tornando mais fácil seu controle, conservação e manutenção. 
(B) Padronizar todas as técnicas de limpeza, preparo, empacotamento e esterilização, assegurando economia 

de pessoal, material e tempo. 
(C) Treinar pessoal para as atividades específicas do setor, conferindo-lhe maior produtividade. 
(D) Facilitar o controle do consumo, qualidade do material e das técnicas de esterilização, aumentando a 

segurança do uso. 
 
QUESTÃO 28. As Etapas do Manejo dos resíduos de serviços de saúde deve focar os aspectos intra e extra-

estabelecimento, indo desde a geração até a disposição final destes resíduos, incluindo a segregação para o 
descarte realizada pelos membros da equipe de saúde, logo após a sua origem. Marque a resposta correta: 

 
(A) Deve ser realizada conforme classificação definida no pgrss – plano de gerenciamento de resíduos de saúde, 

identificadas as categorias de resíduos gerados por profissional independentemente da sua capacitação 
e/ou treinamento.  

(B) Minimizar a contaminação de resíduos exceto aqueles considerados comuns. 
(C) Permitir a adoção de procedimentos inespecíficos para as categorias de resíduo. 
(D) Reciclar ou reaproveitar parte dos resíduos comuns. 
 
QUESTÃO 29. O processamento dos filmes radiográficos tem importância na garantia da qualidade no 

diagnóstico radiográfico. Marque a alternativa que não influenciará no sucesso do processamento.  
 
(A) O formato do filme. 
(B) A temperatura das soluções. 
(C) O armazenamento correto dos estoques. 
(D) O tempo do processamento. 
 
QUESTÃO 30. O profissional que trabalha na área odontológica está exposto a riscos em seu ambiente de 

trabalho, que podem afetar e comprometer sua saúde. Medidas de biossegurança são realizadas e como 
exemplo, citamos a lavagem das mãos que compreende às seguintes regras, exceto:  

 
(A) A degermação constitui etapa primordial e anterior a todo e qualquer procedimento clínico. 
(B) A assepsia pode ser dispensada. 
(C) Proteger qualquer ferimento nas mãos. 
(D) Nunca atender telefone nem abrir a porta com as mãos enluvadas.  
 
QUESTÃO 31. O auxiliar de saúde bucal pode exercer as seguintes atividades, exceto: 
 
(A) Processar filme radiográfico. 
(B) Selecionar moldeiras, preparar modelos em gesso. 
(C) Manipular materiais de uso odontológico. 
(D) Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos inclusive na categoria de examinador. 
 
  



QUESTÃO 32. São funções do Técnico em Higiene Bucal que podem, também, ser desempenhadas pelo Auxiliar 
de Saúde Bucal, exceto: 

 
(A) Acolher o paciente nos serviços de saúde bucal. 
(B) Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. 
(C) Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos 

odontológicos e participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
UBS.  

(D) Treinar e capacitar os agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde.  
 
QUESTÃO 33. Marque aquela resposta que não constituir um dever fundamental dos profissionais de 

odontologia incluindo o ASB:  
 
(A) Zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da 

profissão 
(B) Zelar pela saúde e dignidade do paciente 
(C) Guardar segredo profissional 
(D) Não compete ao Auxiliar de saúde bucal comunicar os Conselhos Regionais sobre atividades que 

caracterizem o exercício ilegal da odontologia.  
 
QUESTÃO 34. Os resíduos classificados como risco químico são aqueles que apresentam risco potencial à saúde 

e ao ambiente devido às suas características próprias, exceto: 
 
(A) Corrosividade 
(B) Inflamabilidade 
(C) Volatilidade 
(D) Toxicidade 
 
QUESTÃO 35. A separação dos resíduos para o descarte deve ser realizada conforme classificação definida no 

PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde com função de: 
 
(A) Minimizar a contaminação de resíduos considerados comuns 
(B) Permitir a adoção de procedimentos inespecíficos para cada categoria de resíduo 
(C) Apesar de ser uma importante etapa no gerenciamento de resíduos, não podemos considerar como um 

procedimento capaz de diminuir os riscos para a saúde. 
(D) Não altera os custos no manejo dos resíduos. 
 
QUESTÃO 36. São recomendações quanto aos cuidados locais após acidentes com perfuro-cortantes, exceto:  
 
(A) Lavagem do local exposto com água e sabão nos casos de exposição percutânea ou cutânea.  
(B) Nas exposições de mucosas deve-se lavar exaustivamente com água ou solução salina fisiológica.  
(C) Não devem ser realizados procedimentos que aumentem a área exposta, tais como cortes, injeções locais.  
(D) A utilização de soluções irritantes (éter, glutaraldeído, hipoclorito de sódio) pode ser indicada.  
 
QUESTÃO 37. Sob supervisão do cirurgião-dentista ou do THD, o ASB pode realizar procedimentos educativos e 

preventivos aos usuários, individuais ou coletivos como por exemplo: 
 
(A) Evidenciação de placa bacteriana 
(B) Remoção do biofilme  
(C) Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, 
(D) Limpeza e antissepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos.  
 
  



QUESTÃO 38. O processamento dos artigos e superfícies deve seguir uma sequência de passos visando o seu 
pleno aproveitamento, dependendo da natureza do material e da maneira como é utilizado, garantindo-se 
a qualidade para o reuso e a segurança dos trabalhadores envolvidos. A sequência correta de passos no 
reprocessamento deve ser: 

 
1.  limpeza (opcional) 
2.  descontaminação (opcional) 
3.  Enxágue e secagem (para evitar a umidade),  
4.  esterilização (artigos críticos) ou desinfecção (artigos semi-críticos) e armazenagem (produtos submetidos 

à desinfecção ou esterilização) 
 
(A) 1, 2, 3, 4 
(B) 2, 1, 3, 4 
(C) 1, 3, 2, 4 
(D) 2, 1, 4, 3 
 
QUESTÃO 39. Equipamentos de proteção individual (EPIs) devem ser utilizados pelos assistentes em saúde 

bucal. Não se classifica como uma barreira de proteção individual: 
 
(A) Óculos de proteção 
(B) Luvas de procedimento 
(C) Sabonete antisséptico 
(D) Roupas de proteção 
 
QUESTÃO 40. Marque a resposta correta: 
 
(A) Esporicidas são substâncias capazes de eliminar esporos fúngicos.   
(B) Esterilizante são agentes que eliminam quase todos os micro-organismos. 
(C) Antissépticos são aquelas substâncias capazes de provocar morte de micro-organismos dos instrumentais. 
(D) Superfícies fixas são os pisos, paredes e pias. 
 
 
 
 


