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CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 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 apenas caneta esferográfica, de 

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 

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 termino às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03 (três) 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; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos na Área de Legislação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 05 (cinco) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 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 

LINGUA PORTUGUESA 

1 – “O idoso ficou combalido após receber o resultado dos exames.” 

Assinale a opção que pode substituir a palavra grifada sem mudar o significado da frase. 

a) nervoso 

b) abatido 

c) confuso 

d) afoito 

e) jubiloso 

2 - Escolha uma das palavras dos parênteses para completar cada uma das frases. Após marque a 

sequência correta. 

I – A receita indica ______________ gramas de queijo parmesão ralado. (trezentas / trezentos) 

II - ______ eczema está cada vez mais aparente. ( O / A) 

III – Foi enviado telegrama de ____________ para a família enlutada. (pêsames / pêsame) 

IV - ______ champanha foi servido bem gelado. (O /A) 

V - _____ omoplata foi deslocada com o impacto. (O / A) 

VI – Esqueci _________ óculos em casa. (meu / meus) 

a) trezentos, O, pêsames, O, A, meus 

b) trezentos, A, pêsames, A, O, meus 

c) trezentas, O, pêsame, O, A, meu 

d) trezentos, O, pêsame, A, O, meus 

e) trezentas, A, pêsames, A, A, meus 

3 – Analise a frase abaixo e após marque a alternativa correta em relação ao verbo. 
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“Responderei a prova com tranquilidade e sabedoria.” 

a) está conjugado na 1ª pessoa do singular, no futuro do presente, no modo indicativo. 

b) está conjugado no futuro do pretérito, modo imperativo, na 1ª pessoa do singular. 

c) está conjugado na 3ª pessoa do singular do presente do indicativo. 

d) está conjugado no pretérito mais-que-perfeito, na 1ª pessoa do singular. 

e) está conjugado na 1ª pessoa do plural, no futuro do presente, modo subjuntivo. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

4 - Seis operários constroem uma casa em quatro meses. O tempo necessário para construir a mesma 

casa empregando oito operários é de:  

a) 2 meses e 27 dias 

b) 3 meses 

c) 3 meses e 12 dias 

d) 4 meses 

e) 5 meses e 10 dias 

 

5 - No “Morro das Antenas” estão instaladas três torres de emissoras de televisão. No alto de cada 

uma delas uma luz pisca, cada qual com frequências diferentes. A primeira pisca com frequência de 

10 vezes por minuto, a segunda pisca 15 vezes por minuto e a terceira pisca 20 vezes por minuto. Em 

um determinado instante as luzes piscam simultaneamente. Para que o fato se repita novamente, ou 

seja, que as luzes voltem a piscar novamente no mesmo instante, terão decorridos: 

a) 30 min  

b) 40 min 

c) 50 min 

d) 55 min 

e) 60 min 

 

6 - Em um triângulo retângulo os catetos medem e a hipotenusa mede  A 

área desse triângulo é: 

a) 14 u.a. 
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b) 18 u.a. 

c) 24 u.a. 

d) 32 u.a. 

e) 48 u.a. 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 - A UNICEF está atuando no Brasil desde 1950, liderando e apoiando ações para a melhoria da 

qualidade de vida de crianças, adolescentes e suas famílias. Dentre as ações abaixo apenas uma não 

se refere ao trabalho da UNICEF no Brasil. Assinale-a: 

a) treinamento de agentes comunitários de saúde, educadores de creche e de pré-escola, para 

assegurar a sobrevivência, desenvolvimento e proteção de crianças; 

b) ações para melhoria da gestão democrática, mecanismos de controle social e incentivo para 

que os municípios efetivem a criação dos Conselhos Escolares; 

c) incentivo à criação de centros de referência especializados no atendimento de crianças 

vítimas de violência física e sexual; 

d) auxílio financeiro para aquisição de testes rápidos de HIV para distribuição às mulheres 

grávidas do Norte e Nordeste do Brasil, a fim de prevenir a transmissão do HIV/AIDS para os 

bebês; 

e) monitoramento remoto da Floresta Amazônica para identificar focos de desmatamento e 

contrabando de madeiras nobres. 

8 - O Brasil é uma República Federativa Presidencialista, está situado na América do Sul e é formado 

por 26 estados e o distrito federal - Brasília. Qual é o maior estado brasileiro em extensão territorial? 

a) São Paulo 

b) Bahia 

c) Minas Gerais 

d) Amazonas 

e) Mato Grosso 
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9 - A organização dos Poderes no Brasil, Executivo, Legislativo e Judiciário, instituída pela 

Constituição Federal, tem como finalidade assegurar o exercício da democracia, dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade e a justiça. Quem são os representantes do Poder Executivo e do Poder 

Legislativo, respectivamente, nos municípios brasileiros? 

a) Prefeito e Juiz do Fórum 

b) Prefeito e Vereadores 

c) Juiz e Vereadores  

d) Prefeito e Vice-Prefeito 

e) Vereadores e Prefeito 

10 - Quais são os municípios da região do Alto Uruguai Catarinense que fazem divisa com o 

Município de Alto Bela Vista? 

a) Marcelino Ramos, Concórdia, Peritiba, Piratuba e Ipira 

b) Concórdia, Peritiba, Piratuba, Ipira, Rios do Peixe e Uruguai 

c) Peritiba, Concórdia, Ipira, Piratuba e Rio Grande do Sul 

d) Concórdia, Peritiba, Piratuba, Ipira, Marcelino Ramos e Rios do Peixe e Uruguai 

e) Concórdia, Peritiba, Piratuba e Ipira 

CONHECIMENTOS NA ÁREA DE LEGISLAÇÃO 

11 - A lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 alterou  a redação do artigo  32  da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, definindo:   

 “O ensino fundamental___________________, com duração de _____________ anos, 

_______________ na escola_____________, iniciando-se aos __________ anos de idade, terá por 

objetivo a formação ____________do cidadão.” 

Assinale a sentença que completa CORRETAMENTE o artigo da Lei: 

a) obrigatório – nove – gratuito – pública – seis – básica    

b) optativo – nove – gratuito – pública – seis – básica   
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c) obrigatório – oito – gratuito – pública – seis – básica   

d) obrigatório – doze – gratuito – pública – seis – básica   

e) obrigatório – nove – gratuito – particular – quatro – básica   

12 - No art. 21 da Lei 9394/96 e alterações especifica-se que educação escolar brasileira compõe-se 

de diferentes etapas. A etapa que NÃO pertence a Educação Básica está em: 

a) Educação Superior  

b) Anos Finais do Ensino Fundamental 

c) Anos Iniciais do Ensino Fundamental  

d) Ensino médio 

e) Educação Infantil 

13 - Segundo a LDB 9394/96 e alterações a educação infantil será oferecida em:  

I.  creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

II. pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 

III. pré-escolas, para as crianças de quatro a cinco anos de idade.       

IV.  creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até cinco anos de idade; 

Assinale apenas as sentenças verdadeiras: 

a) alternativas I e II; 

b) alternativas I, II e III; 

c) alternativas II e III; 

d) alternativas I e III; 

e) alternativas II e IV; 
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14 - Segundo a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 os dirigentes de estabelecimentos de ensino 

fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:  

I - maus-tratos envolvendo seus alunos; 

 II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; 

 III - elevados níveis de repetência 

a) Todas as alternativas estão corretas; 

b) Apenas as alternativas I e II estão corretas; 

c) Apenas as alternativas II e III estão corretas; 

d) Apenas as alternativas I e III estão corretas; 

e) Apenas a alternativa III está correta; 

15 - Assinale a alternativa que completa com o correto percentual de aplicação da receita pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme o disposto nos artigo 212 da Constituição 

Federal/88.  

“A União aplicará, anualmente, nunca menos de______________________, e os Estados, o 

Distrito Federal e os municípios _____________________, no mínimo, da receita resultante de 

impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino”.  

a) Vinte e vinte e cinco por cento respectivamente 

b) Dezoito e trinta por cento respectivamente 

c) Dezoito e vinte e cinco por cento respectivamente 

d) Trinta e trinta e cinco por cento respectivamente 

e) Cinquenta e dezoito por cento respectivamente 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

16 - Para a prevenção e o controle das lesões de cárie, o uso de fluoretos é muito comum. Em relação 

ao seu uso, analise as afirmativas: 

I- Fazer a limpeza dos dentes previamente à aplicação do fluoreto tópico profissional melhora o 

seu efeito. 

II- O método tópico é o menos usado e não apresenta importância, uma vez que seu uso implica 

disponibilizar, esporadicamente, fluoreto na cavidade bucal.  

III- Existem diversas formas de aplicação tópica de fluoretos, entre elas: soluções para bochechos, 

dentifrícios, géis, vernizes e pastas profiláticas.  

IV- Durante a aplicação tópica de fluoreto gel acidulado em um consultório, o paciente poderá 

ficar deglutindo parte do gel.  

V- Atualmente, os dentifrícios são considerados um dos meios mais eficazes na manutenção de 

fluoreto constantemente na cavidade bucal, em pequenas concentrações.  

Assinale a alternativa correta:  

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  

b) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.  

c) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.  

d) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.  

e) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas.   

17 - Um sério risco aos profissionais da área da saúde nos seus locais de trabalho são as exposições 

ocupacionais a materiais biológicos potencialmente contaminados. Em relação aos riscos 

ocupacionais, é possível afirmar:  

a) O único risco a que estão sujeitos os profissionais que atuam na assistência odontológica é o 

ergonômico.  

b) O ambiente odontológico, por suas particularidades, possibilita que o ar seja uma via 

potencial de transmissão de microrganismos, por meio de gotículas e dos aerossóis.  

c) Em relação às doenças passíveis de transmissão durante o atendimento odontológico, deve 

haver preocupação somente com a AIDS nos casos em que não houver cuidados com a 

biossegurança.  

d) Os profissionais da equipe odontológica, como ASB e TSB, não estão expostos em maior 

grau ao risco de contrair Hepatite B se comparado à população em geral.  
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e) A única medida preventiva a ser tomada para evitar a transmissão de infecções é o uso de 

luvas descartáveis.  

18 - A radiografia é a imagem radiográfica de um objeto, obtida com o emprego dos raios X. Analise 

as afirmativas abaixo e identifique as corretas, no que diz respeito ao processamento radiográfico:  

I- Poderá ser feito dentro de uma pequena câmara escura, onde estarão os líquidos revelador e 

fixador, assim como um recipiente contendo água.  

II- Durante a revelação das radiografias, a câmara para processamento poderá ser aberta a 

qualquer momento. 

III- A radiografia após processada deverá ser armazenada em cartões apropriados para dificultar o 

exame.  

 IV- O tempo de revelação é definido somente pelo tempo em que a película radiográfica ficou 

exposta aos raios X.  

V- Após a revelação, a película radiográfica passará por uma lavagem intermediária e, em seguida, 

poderá ser mergulhada no líquido fixador.  

Assinale a alternativa correta:  

a) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.  

b) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.  

c) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.  

d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  

e) Apenas as afirmativas I e V estão corretas.  

19 - A cárie dentária é uma doença crônica e, portanto, um processo que progride de forma muito 

lenta na maioria dos indivíduos. Além disso, na ausência de tratamento, progride até destruir 

totalmente a estrutura dentária. 

Em relação à cárie dentária, coloque V para verdadeiro e F para falso. 

(  ) Para a realização de um exame clínico para detecção de lesões de cárie, é fundamental que as 

superfícies dentárias estejam limpas e secas e que seja usada uma boa iluminação. 

(  ) As lesões de cárie não cavitadas somente poderão ser tratadas por meio de restaurações com 

materiais estéticos. 

(  ) As lesões de cárie cavitadas interproximais devem ser tratadas com restaurações, com a 

realização de radiografias prévias. 

(  ) Como seus principais fatores de risco podemos citar fatores culturais e socioeconômicos, 

excesso de flúor, deficiente controle mecânico e consumo excessivo de açúcar. 
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(  ) A detecção de uma lesão de cárie, cavitada ou não, na superfície oclusal, somente poderá ser 

feita por meio do uso de instrumentos pontiagudos. 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta: 

a) V – V – V – V – V 

b) F – F – V – V – V 

c) V – F – V – F – F 

d) V – F – F – V – F 

e) V – V – F – F – V 

20 - A Estratégia Saúde da Família é composta por equipe multiprofissional podendo ser 

acrescentados a essa composição os cirurgiões-dentistas generalistas ou especialistas em Saúde da 

Família, auxiliares e/ou técnicos em Saúde Bucal. Em relação às atribuições dos auxiliares em Saúde 

Bucal, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas:  

I- Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de 

produtos e de resíduos odontológicos. 

II- Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a 

programação em Saúde Bucal.  

III- Fazer a remoção do biofilme dentário de acordo com a indicação técnica definida pelo 

cirurgião-dentista.  

IV- Realizar ações de promoção e prevenção em Saúde Bucal para as famílias, grupos e 

indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de Atenção à Saúde.    

V- Acompanhar, apoiar e desenvolver 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.  

Assinale a alternativa correta:  

a) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas.  

b) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.  

c) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.  

d) Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.  

e) Apenas as afirmativas I e V estão corretas.  

 

 


