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CARGO: AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, com tinta 

azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 
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irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – Há voz passiva analítica na seguinte alternativa: 

a) O Sol a pino dardeja raios de fogo sobre as areias natais; [...]” (José de Alencar) 

b) “Esse infeliz moço, [...], conserva a honra na altura da sua imensa desgraça.” (Camilo C. 

Branco) 

c) Durante muito tempo, a casa esteve cercada por policiais. 

d) Entregaram-se os diplomas a todos os formandos. 

e) Compraram-se vários livros para serem doados aos meninos do orfanato. 

 

02 – Assinale a alternativa em que a partícula “que” exerce função de pronome relativo: 

a) Um quê de mistério cercava o ambiente. 

b) Que saudade eu tenho da minha infância! 

c) A casa em que ele mora fica perto de uma área de risco. 

d) Que disseste naquele momento de raiva? 

e) Que admiráveis são os desígnios de Deus. 

 

03 – Assinale a alternativa que representa corretamente uma palavra sinônima de “excessivamente”: 

a) Sobremaneira 

b) Escassamente 

c) Precariamente 

d) Limitadamente 

e) Parco 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

04 – Se o preço de um produto após desconto de 10% é R$ 108,00, é correto afirmar que o valor do 

produto antes da aplicação do desconto é: 

a) R$ 146,00. 

b) R$ 138,00. 

c) R$ 120,00. 

d) R$ 118,00. 

e) R$ 112,00. 
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05 – Um quadro possui dimensões de 2,50 m e 1,50 m. Ao ser fixado em uma parede ocupa área de: 

a) 1,50 m². 

b) 2,50 m². 

c) 3,00 m². 

d) 3,75 m².  

e) 4,00 m². 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA 

06 – A lei orgânica de saúde 8.080/1990, em seu artigo 7º, disserta que as ações e serviços públicos 

de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 

(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, 

obedecendo ainda aos seguintes princípios, dos quais descreve, em seus itens subsequentes. Dos 

princípios do SUS apontados nesse artigo, um foi inserido por Redação dada pela Lei 13.427/2017. 

Aponte-o nas alternativas, abaixo: 

a) Equidade em ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e 

de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas 

diferenciações sociais e deve atender à diversidade.  

b) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde 

da população. 

c) A longitudinalidade do cuidado que pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com 

construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e 

de modo permanente e consistente. 

d) Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de 

violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento 

psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. 

e) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença 

profissional e do trabalho. 

 

07 – Um paciente, após acidente doméstico, chegou ao consultório com uma fratura no segundo pré-

molar superior direito, de notação: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
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a) 15. 

b) 25. 

c) 35. 

d) 45. 

e) 55.  

 

08 – Sobre as notações dentárias decíduas, considere a alternativa correta: 

a) 75 - Segundo Molar Decíduo Superior Esquerdo. 

b) 83 - Canino Decíduo Superior Esquerdo. 

c) 78 - Primeiro Molar Decíduo Inferior Esquerdo. 

d) 65 - Incisivo Central Decíduo Inferior Direito. 

e) 84 - Primeiro Molar Decíduo Inferior Direito. 

 

09 – O dente possui dois tipos de divisão, a anatômica e a estrutural. Sobre essa divisão, considere a 

alternativa correta: 

a) Divisão anatômica: dente, coroa, esmalte, dentina. Divisão estrutural: polpa, cemento, colo, 

raiz. 

b) Divisão anatômica: dente, coroa, colo, raiz. Divisão estrutural: esmalte, dentina, polpa, 

cemento. 

c) Divisão anatômica: esmalte, dentina, polpa, cemento. Divisão estrutural: dente, coroa, colo, 

raiz. 

d) Divisão anatômica: polpa, cemento, colo, raiz. Divisão estrutural: dente, coroa, esmalte, 

dentina. 

e) Divisão anatômica: dente, esmalte, dentina, raiz. Divisão estrutural: coroa, cemento, colo, 

polpa. 

 

10 – Observe o instrumental odontológico, abaixo, e indique, entre as alternativas, sua nomenclatura: 

 

Fonte: https://ffoe.ufc.br/wp-content/uploads/2019/11/intrumental-odontologico.pdf 

https://ffoe.ufc.br/wp-content/uploads/2019/11/intrumental-odontologico.pdf
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a) Alveolótomo. 

b) Alavanca curva. 

c) Alicate 139. 

d) Brunidor. 

e) Aplicador de hidróxido de cálcio. 

 

11 – Analise a imagem, a seguir: 

 

Fonte: https://ffoe.ufc.br/wp-content/uploads/2019/11/intrumental-odontologico.pdf 

Observa-se, à imagem, um tipo de: 

a) Alveolótomo. 

b) Gengivótomo. 

c) Foice Morse. 

d) Explorador clínico. 

e) Espátula para inserção de Resina. 

 

12 – São métodos físicos de esterilização, exceto: 

a) E-beam. 

b) Calor seco. 

c) Autoclavagem. 

d) Radiação ionizante. 

e) Peróxido de hidrogênio. 

 

13 – Analise os excertos, abaixo, sobre o processamento de produtos para saúde: 

 I - Produtos para saúde não-críticos: produtos que entram em contato com pele íntegra ou não 

entram em contato com o paciente; 

 II - Produtos para saúde semicríticos: são produtos para a saúde utilizados em procedimentos 

invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepteliais, e sistema vascular, 

incluindo também todos os produtos para saúde que estejam diretamente conectados com esses 

sistemas; 

https://ffoe.ufc.br/wp-content/uploads/2019/11/intrumental-odontologico.pdf
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 III - Produtos para saúde passíveis de processamento: produto para saúde fabricado a partir de 

matérias primas e conformação estrutural, que permitem repetidos processos de limpeza, preparo e 

desinfecção ou esterilização, até que percam a sua eficácia e funcionalidade. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

e) Apenas o item I está correto. 

 

14 –  “______________ é a denominação dada à liga metálica que possui como elemento base o 

mercúrio.” 

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto: 

a) Resina. 

b) Porcelana. 

c) Amálgama. 

d) Ionômero. 

e) Eugenol. 

 

15 – A duração das restaurações com resinas compostas depende de uma série de fatores. Entre esses, 

influencia na duração, hábitos parafuncionais, dos quais podemos citar, como exemplo: 

a) Bruxismo. 

b) Diabetes mellitus. 

c) Ingesta de álcool. 

d) Uso de medicamentos. 

e) Uso de fio dental. 

 

 

 

 


