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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (CAPS)

PORTUGUÊS

LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 01 A 10.

HIERARQUIA

Diz que um leão enorme ia andando
chateado, não se sentindo muito rei dos ani-
mais, porque tinha acabado de brigar com a
mulher e esta lhe dissera poucas e boas. Ain-
da com as palavras da mulher o aborrecen-
do, o leão subitamente se defrontou com um
pequeno rato, o ratinho mais pequenininho que
ele já tinha visto. Pisou-lhe a cauda e, enquan-
to o rato forçava inutilmente para fugir, o leão
berrou: “Miserável criatura, estúpida, ínfima,
vil, torpe: não conheço na criação nada mais
insignificante e nojento. Vou te deixar com vida
apenas para que você possa sofrer toda a hu-
milhação do que disse a você, desgraçado,
inferior, mesquinho rato!” E soltou-o. O rato
correu o mais que pôde, mas, quando já es-
tava a salvo, gritou pro leão: “Será que Vossa
Excelência poderia escrever isso para mim?
Vou me encontrar agora mesmo com uma
lesma que eu conheço e quero repetir isso
para ela com as mesmas palavras!”.

MORAL: AFINAL NINGUÉM É TÃO INFERIOR ASSIM.

SUBMORAL: NEM TÃO SUPERIOR, POR FALAR NISSO.

(Millôr Fernandes, Fábulas Fabulosas; com adaptações)

01.  Contraria a norma culta iniciar o texto do seguinte
modo:

A) Dizem que um leão enorme ia andando ...
B) Era uma vez um leão enorme que ia andando ...
C) Era um leão enorme que ia andando ...
D) Se diz que um leão enorme ia andando ...

02.  “... ia andando chateado ... (L.1/2) – a forma do verbo
chatear, na 1ª pessoa do plural do presente do subjuntivo é:

A) chateiemos
B) chateamos
C) chateemos
D) chatiamos

03.  “ ... e esta lhe dissera poucas e boas.” (L.4) – a ex-
pressão sublinhada significa:

A) contar mentiras piedosas
B) pronunciar palavras muito amistosas
C) falar verdades muito duras
D) proferir expressões chulas

04.  “ ... que ele já tinha visto.”  (L.7/8) – a forma verbal em
destaque pode ser substituída pela forma correspondente:

A) vira
B) vinha
C) viera
D) viu
05.  A palavra hierarquia tem o mesmo número de fonemas
que o vocábulo:

A) ratinho
B) palavras
C) significante
D) inferior

06.  De acordo com o texto, numa ordem decrescente de
autoridade, a relação hierárquica que se estabelece entre
os personagens do texto é:

A) leão – mulher do leão – lesma - rato
B) lesma – rato – mulher do leão - leão
C) lesma – rato – leão – mulher do leão
D) mulher do leão – leão – rato - lesma

07.  “Pisou-lhe a cauda ... “ (L.8) – o pronome em destaque
exprime a idéia de:

A) posse
B) tempo
C) realce
D) modo

08.  Dentre os segmentos abaixo, aquele que apresenta
uso informal da língua é:

A) “um leão enorme ... ” (L.1)
B) “ ... porque tinha acabado de ...” (L.3)
C) “Vou te deixar ... você possa sofrer ...” (L.12/13)
D) “O rato correu o mais que pôde, mas ...” (L.15/16)

09.  “ ... ia andando chateado ... “ (L.1/2) – as palavras
chateado e aborrecido mantêm entre si a mesma relação
semântica que as palavras destacadas em:

A) A cauda do rato. A calda do doce.
B) Você é um rato vil. Você viu o rato?
C) Talvez ele possa fugir. Pulou a poça d’água.
D) O leão berrou para o rato. O rato gritou para o leão

10.  Depreende-se a “moral” da história sobretudo através:

A) da fúria do leão
B) das palavras do rato
C) da atitude da mulher do leão
D) da fuga do rato

5

10

15

20






2

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (PSF)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO

CONHECIMENTOS GERAIS

11.  No início de sua ocupação, foi a mineração a atividade
econômica que atraiu gente em busca de metais precio-

sos em Cantagalo. Atualmente, são os calcários cristali-
nos presentes no município que o tornaram um importante
pólo produtor de:

A) ouro

B) cimento
C) argila
D) pedra-sabão

12. Cantagalo é o berço de importante escritor brasileiro
que em 1903 foi eleito membro da Academia Brasileira de
Letras. Orgulho dos cantagalenses, foi homenageado no

nome de um de seus distritos. Esse escritor é:

A) Lima Barreto
B) Gonçalves Dias
C) Machado de Assis

D) Euclides da Cunha

13. Assim como tantos outros municípios fluminenses,
Cantagalo apresenta alguns problemas ambientais. Um

desses problemas, considerado “em estado de alerta”, é:

A) deficiência do sistema de esgotamento sanitário
B) poluição dos rios pela agroindústria
C) extinção da fauna florestal

D) poluição sonora nas sedes distritais

14. Da população residente em Cantagalo — 20.717 habi-
tantes, segundo estimativa realizada em julho de 2005, a

relação entre população urbana e população rural é de,
aproximadamente:

A) 50% urbana e 50% rural
B) 85% urbana e 15% rural

C) 65% urbana e 35% rural
D) 25% urbana e 75% rural

15.  A partir de 1820, um grupo de imigrantes europeus

cujo destino era Nova Friburgo, desloca-se para Cantagalo,
em busca de clima mais ameno, e passam a trabalhar na
lavoura, constituindo uma alternativa à mão-de-obra escra-

va. A nacionalidade desses imigrantes e a lavoura de que
se ocupavam são, respectivamente:

A) suíça        -    café
B) francesa   -    trigo

C) italiana   -    uva
D) inglesa      -   cevada

CONSIDERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO E RES-
PONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 16 A 20.

16.  Os artigos 83, 84, 85 tratam dos Conselhos Munici-
pais, que “terão por finalidade auxiliar a Administração na
análise, no planejamento e na decisão de matérias de sua
competência”. Esses mesmos artigos determinam que
todos os Conselhos Municipais obedecerão às seguintes
normas:

A) composição por número ímpar de membros, participa-
ção remunerada e recondução inadmitida

B) composição por número par de membros, participação
gratuita e uma recondução admitida

C) composição por número ímpar de membros, participa-
ção gratuita e recondução inadmitida

D) composição por número par de membros, participação
remunerada e uma recondução admitida

17.  O artigo 93 trata dos regulamentos de concursos pú-
blicos. O inciso X desse artigo estabelece que nos concur-
sos públicos é vedada:

A) prova de títulos
B) fixação de limite máximo de idade
C) prova oral classificatória
D) aplicação de testes de capacidade física

18. Os artigos 208 e 209 tratam da gratuidade nos transpor-
tes coletivos urbanos, determinando que ela é concedida aos:

A) maiores de 65 anos e estudantes carentes da rede
municipal, uniformizados

B) maiores de 65 anos e estudantes das redes municipal e
estadual, uniformizados

C) maiores de 60 anos e estudantes da rede municipal,
com caderneta escolar atualizada

D) maiores de 60 anos e estudantes carentes das redes
municipal e estadual, com caderneta escolar atualizada

19. O artigo 245, inciso IIIa, estabelece que, até que a
municipalidade crie o seu atendimento de emergência, os
atendimentos de pronto-socorro serão realizados em con-
vênio com:

A) entidades filantrópicas
B) postos municipais de saúde
C) postos estaduais de saúde
D) o Hospital de Cantagalo

20.  O capítulo II, seção I, trata da Educação. Em seu
artigo 263, inciso XI, parágrafo 4º, estabelece que ao edu-
cando portador de deficiência física, mental ou sensorial,
assegura-se o direito de:

A) bolsa-de-estudo em escola da rede privada mais próxi-
ma de sua residência

B) bolsa-auxílio para o deslocamento até a escola pública
especializada em sua necessidade

C) matrícula na escola pública mais próxima de sua resi-
dência

D) matrícula em escola municipal especializada no atendi-
mento de sua necessidade






3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (PSF)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21.  Entre as principais doenças transmissíveis por san-
gue ou fluidos orgânicos, destaca-se:

A) a rubéola
B) a hepatite B
C) o herpes simples
D) a doença meningocócica

22.  Segundo o Ministério da Saúde, após acidente com
material perfurocortante, a quimioprofilaxia para HIV e HBV
deve ser iniciada em até:

A) 2 horas
B) 4 horas
C) 48 horas
D) 72 horas

23.  Dentre os principais desinfetantes químicos utilizados
em odontologia, o que possui alto nível de desinfecção
quando utilizada imersão por 30 minutos é:

A) alcool 70o

B) hipoclorito de sódio 1%
C) ácido paracético 0,02%
D) glutaraldeído 2%

24.  Para descarte, os fixadores de Raios X devem ser:

A) neutralizados para alcançar pH  entre 7 e 9
B) lançados diretamente na rede de esgoto
C) submetidos a processo de recuperação da prata
D) incinerados por tratamento térmico

25.  A superfície de maior acometimento da cárie dental é a:

A) oclusal
B) vestibular
C) lingual
D) proximal

26.  A cárie é uma doença multifatorial dependente da
interação de alguns fatores. Correlacione os fatores cita-
dos à esquerda com seus correspondentes, à direita:

1. dente

2. tempo

3. microorganismo

4. dieta

A seqüência correta é

A) 2 - 1 - 3 - 4
B) 3 - 2 - 1 - 4
C) 4 - 2 - 3 - 1
D) 1 - 2 - 4 - 3

(   ) sacarose

(   ) intervalo

(   ) S. mutans

(   ) hospedeiro

27.  A teoria mais aceita para o estabelecimento da doen-
ça cárie, segundo Carvalhaes, é:

A) cromogênica
B) acidogênica
C) proteolítica
D) digestiva

28.  O material de primeira escolha para o selamento tem-
porário de cavidades, pela sua liberação de Flúor, é:

A) cimento ionomérico
B) resina composta
C) cimento de óxido de zinco
D) amálgama de prata

29.  De acordo com o sistema “de dois dígitos”  de classi-
ficação da dentição decídua e permanente, o elemento 65
é substituído pelo:

A) 45
B) 35
C) 15
D) 25

30.  Observe a figura abaixo:

Sabendo-se que este elemento é o 46, a face assinalada
corresponde à:

A) vestibular
B) lingual
C) mesial
D) distal

31.  Os cimentos ionoméricos podem ser utilizados com
sucesso em:

A) próteses temporárias
B) gengivectomias
C) pequenas restaurações
D) obturações de canal
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32. Dentre as atribuições dos profissionais das equipes de

saúde bucal do Programa de Saúde da Família, cabe ao

Auxiliar de Consultório Dentário:

A) realizar atenção integral em saúde bucal , individual e

coletiva

B) encaminhar o usuário a outros níveis de assistência

C) realizar diagnóstico para o planejamento e programa-

ção em saúde bucal

D) realizar ações de prevenção e promoção de saúde  para

famílias ou indivíduos

33. Observe a figura abaixo.

Ela identifica o seguinte grupo de resíduos:

A) rejeitos radioativos

B) químicos

C) comuns

D) biológicos e/ou infectantes

34.  A comissão que regula os aparelhos de RX tem a

seguinte sigla:

A) ANVISA

B) NBR

C) CNEN

D) ABNT

35.  De acordo com a RDC 306, os reveladores de filmes

radiográficos odontológicos pertencem ao seguinte grupo

de resíduos:

A) grupo A

B) grupo B

C) grupo C

D) grupo D

36.  Os objetos perfurocortantes estão enquadrados no

seguinte grupo de resíduos de saúde:

A) grupo B

B) grupo D

C) grupo E

D) grupo A

37.  O dispositivo de uso individual destinado a proteger a

saúde e a integridade física do trabalhador é chamado de:

A) EPI

B) HPV

C) CCIH

D) EDTA

38.  A capacidade de um agente causar doença em indiví-

duos normais susceptíveis é chamada de:

A) biocompatibilidade

B) patogenicidade

C) resistência

D) termolabilidade

39.  Os aparelhos ultrassônicos podem ser utilizados para:

A) desgaste seletivo

B) preparo cavitário

C) exodontia

D) instrumentação endodôntica

40.  O peróxido de carbamida é utilizado em:

A) restauração

B) profilaxia

C) clareamento dentário

D) hemostasia





