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CONCURSO PÚBLICO
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AUX.CONS.DENTÁRIO-PSB
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE
* Neste Caderno de Questões, você encontra:
- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de PORTUGUÊS
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de
Respostas com o Fiscal de Sala.
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação
do candidato.
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.
* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é
obrigatória.
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 01/03/2010, no site www.acaplam.com.br.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso
Público nº 001/2009 da PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS de 29/12/2009.
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a
mesma.
BOA PROVA!!

Data: 28 de Fevereiro de 2010.

PARTE I – AUX.DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
01 - O controle da infecção na prática odontológica não
deve ser negligenciado. Corretamente se sabe que:
A) O uso de luvas não substitui a lavagem das mãos
antes e após o uso das mesmas
B) O uso de luvas substitui a lavagem das mãos.
C) O uso de luvas não substitui a lavagem das mãos
antes do uso das mesmas.
D) O uso de luvas não substitui a lavagem das mãos
depois do uso das mesmas.
E) Todas as alternativas estão corretas.
02 - Consiste de uma articulação altamente especializada e
complexa, localizada bilateralmente e articulada com o
crânio, possuindo movimentos restringidos, tornando as
duas articulações conjugadas. Possibilita ainda todos os
movimentos da boca durante a mastigação, deglutição ou
fala. Esta articulação é a:
A) Articulação Estomatognática.
B) Articulação Temporal.
C) Articulação TemporoMandibular.
D) Articulação Glenóide.
E) Articulação Bucocranial.
03 - Os materiais restauradores dentários mais usados pela
odontologia atualmente são:
A) Cimento ionômero de vidro e Hidróxido de Cácio.
B) Ligas não metálica e Ouro.
C) Ligas não metálica e Prata.
D) Amálgama de prata e compósitos (resinas
compostas);
E) Todas as respostas estão corretas.
04 - Quando se elimina o tecido cariado e, dependendo do
material restaurador a ser empregado, faz-se um preparo
cavitário no local e estas cavidades são agrupadas em
classes, designadas por números romanos (Classe I, II, III,
IV, V e VI). Destas, apenas uma não pode ser restaurada
com o amálgama. Esta cavidade é a:
A) Classe IV em superfícies proximais de incisivos e
caninos onde a borda incisal está envolvida.
B) Classe I em superfície oclusal de molares.
C) Classe II em superfície oclusal e proximal de
molares e pré-molares.
D) Classe III em superfície proximal de canino ou
incisivo sem comprometimento estético.
E) Classe V em terços gengivais de superfícies
vestibulares e linguais de todos os dentes.
05 - É um dispositivo que serve para conduzir o material
de moldagem manipulado à boca, a fim de pô-lo em
contato íntimo com a parte a ser moldada e removê-lo sem
distorção:
A) Molde.
B) Modelo.
C) Moldeira.
D) Material de Moldagem.
E) Todas as alternativas estão corretas.

06 - Os estímulos que podem provocar reações aos tecidos
das polpas dos dentes são classificados em físicos,
químicos e biológicos. Os estímulos físicos são:
A) Materiais restauradores
B) Mecânicos e Térmicos.
C) Medicamentos de uso local
D) Microbianos.
E) Existe mais de uma alternativa correta.
07 - Os raios X tem sido empregados em diversas áreas do
campo científico. O exame das estruturas anatômicas, com
o objetivo de diagnosticar alterações no corpo humano é
denominado de:
A) Radiologia industrial.
B) Radiologia médica e odontológica.
C) Radiologia artística.
D) Radioterapia.
E) Todas as alternativas estão corretas.
08 - Os efeitos da radiação são cumulativos. A exposição
excessiva poderá ser evitada pela observação das seguintes
regras básicas:
A) Sempre permaneça na trajetória direta dos raios X
evitando assim exposição direta;
B) Jamais permaneça atrás da cabeça do aparelho.
C) Jamais segure o filme na boca do cliente durante a
exposição.
D) Sempre acione e dispare a uma distância menor
que 50 centímetros do aparelho.
E) Jamais use biombo de chumbo.
09 - Camada gelatinosa que se deposita sobre as
superfícies dos dentes. E formada por bactérias,
substâncias provenientes das secreções bucais (saliva e
fluido gengival), e restos alimentares. Corresponde a:
A) Materia Alba.
B) Tártaro.
C) Película Adquirida.
D) Placa Bacteriana.
E) Existe mais de uma alternativa correta.
10 - Os atendimentos de primeiros socorros podem ser
prestados por qualquer pessoa (leigos ou profissionais da
área de saúde), com o objetivo de prestar assistência a um
acidentado, a um doente ou a uma vítima de mal súbito,
protegendo o paciente contra o agravamento do problema.
A pessoa que vai prestar os primeiros atendimentos deve
observar atentamente o seguinte aspecto:
A) A vítima, quando inconsciente, deverá permanecer
sentada.
B) A língua não deve ser mexida sob risco de que a
passagem do ar seja obstruída.
C) O ambiente não deve ser arejado.
D) As lesões sofridas não devem ser protegidas.
E) Corpo estranho como dentadura, dificultando ou
obstruindo a respiração deverá ser removido.

11 - A remoção e controle da placa bacteriana a um
importante método de prevenção da caríe e, em especial,
da doença periodontal. Ela pode ser realizada através da:
I - Auto-limpeza - escovação e uso do fio dental.
II - Limpeza profissional – polimento coronário.
III - Raspagem e alisamento radicular.
A) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
B) Os Itens I, II e III são verdadeiros.
C) Apenas o item I é verdadeiro.
D) Apenas o item III é verdadeiro.
E) Todos os itens são falsos.

16 - Entre as Técnicas de Escovação, uma é muito
difundida entre a população que a executa
tradicionalmente. Não traz vantagens para a higiene
porque não remove a placa da região inter-proximal,
podendo produzir transtornos como recessões e abrasão
dos dentes. Esta Técnica ou Método é:
A) Técnica Vertical.
B) Técnica Horizontal.
C) Técnica Circular.
D) Método de Bolinha.
E) Existe mais de uma alternativa correta.

12 - A limpeza regular dos dentes muito contribui para a
manutenção da saúde bucal. Dentre os objetivos e
benefícios desta medida, alguns pontos devem ser
destacados:
I - Permite a remoção da placa bacteriana em muitas
regiões, especialmente nas superfícies lisas dos dentes.
II - Permite a remoção de restos alimentares,
principalmente aqueles contendo açúcar, que ficam
aderidos às superfícies dos dentes.
III - Pode servir como importante veiculo de aplicação
tópica de flúor, através da utilização cada vez mais
freqüente de dentifrícios fluoretados.
A) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
B) Apenas o item I é verdadeiro.
C) Apenas o item III é verdadeiro.
D) Todos os itens são falsos.
E) Os Itens I, II e III são verdadeiros.

17 - Além dos efeitos benéficos do flúor devemos
considerar os seus possíveis efeitos colaterais, tanto para o
dente quanto para o organismo humano. Sobre as
intoxicações crônicas pode-se dizer que:
I - Estão relacionadas com a sua interferência no processo
normal de formação dos dentes.
II - Altas concentrações, provenientes principalmente do
seu uso sistêmico, podem levar à hipomineralização dos
dentes, também chamada de fluorose dental.
III - A ingestão de doses muito elevadas de fluoretos pode
ser letal ao organismo humano.
A) Os itens I, II e II são verdadeiros.
B) Apenas o item I é verdadeiro.
C) Apenas o item III é verdadeiro.
D) Todos os itens são falsos.
E) Apenas os itens I e II verdadeiros.

13 - A presença de pelo menos duas espécies bacterianas
são consideradas indispensáveis para que ocorra a doença
cárie. São eles:
A) Streptococos mutans e os Lactobacilos.
B) Streptococos mutans e os Actinomices.
C) Lactobacilos e os Actnomices
D) Lactobacilos e vírus.
E) Existe mais de uma alternativa correta.
14 - O flúor é o principal medicamento utilizado como
medida de controle e prevenção da cárie. Podemos
encontrar diferentes métodos e técnicas de aplicação de
fluoretos em Odontologia. Entre este temos o seguinte
método sistêmico.
A) Soluções de flúor para bochechos,
B) Dentifrícios fluoretados,
C) Água fluoretada.
D) Produtos para aplicação profissional.
E) Existe mais de uma alternativa correta.
15 - Considerando as aplicações de flúor, entre os Métodos
chamados tópicos, temos:
A) Água fluoretada.
B) Sal fluoretado.
C) Comprimidos com flúor.
D) Dentifrícios fluoretados.
E) Existe mais de uma alternativa correta.

18 - A Organização Mundial de Saúde e a Federação
Dentária Internacional preconizavam aos 12 anos um
CPOD igual a 3,0 (CPOD = número de dentes cariados,
perdidos e obturados), no ano 2000. O Levantamento
Epidemiológico realizado no Brasil (SB-Brasil/2002-2003)
identificou um CPOD igual a 2,78 na faixa etária de 12
anos de idade, na população brasileira. Esta informação
mostra que:
A) O Brasil tem um grande número de pessoas
desdentadas.
B) O Brasil não atingiu a meta requerida para etária
de 12 anos de idade.
C) O Brasil tem um grande número de pessoas
adultas com problemas dentários.
D) O Brasil atingiu a meta requerida para a faixa
etária de 12 anos de idade.
E) Existe mais de uma alternativa correta.
19 - Com relação à doença periodontal pode-se afirmar
que:
I. A presença de tártaro um problema mais freqüente, tanto
em jovens quanto em adultos.
II. Pessoas totalmente hígidas em relação ao periodonto
são quase que inexistentes no grupo de 35-44 anos.
III. Não é possível afirmar que existam diferenças
sistemáticas entre países desenvolvidos e em
desenvolvimento quanto à saúde periodontal.
A) Os Itens I, II e III são verdadeiros.
B) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
C) Apenas o item I é verdadeiro.
D) Apenas o item III é verdadeiro.
E) Todos os itens são falsos.

20 - Os levantamentos epidemiológicos podem ser
utilizados com os seguintes objetivos:
I - Identificar ou reconhecer as doenças nas populações
(prevalência ou incidência).
II - Determinar o grau de severidade das doenças nas
populações.
III - Elaborar planejamentos de programas de saúde.
A) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
B) Apenas o item I é verdadeiro.
C) Os Itens I, II e III são verdadeiros.
D) Apenas o item III é verdadeiro.
E) Todos os itens são falsos.
21 - O artigo 198 da Constituição Federal define que
"ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único". As diretrizes que orientam a organização do
Sistema Único são:
I - Centralização, com direção única pelo governo federal.
II – Atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, mas com prejuízo dos serviços
assistenciais;
III – Participação da comunidade.
A) Os Itens I, II e III são verdadeiros.
B) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
C) Apenas o item I é verdadeiro.
D) Apenas o item II é verdadeiro.
E) Apenas o item III é verdadeiro.
22 - À direção municipal do SUS compete:
A) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e
os serviços de saúde, gerir e executar os serviços
públicos de saúde.
B) Promover a descentralização para os municípios
dos serviços e ações de saúde.
C) Identificar estabelecimentos hospitalares de
referência.
D) Gerir os sistemas públicos de alta complexidade
de referência estadual e regional.
E) Promover a descentralização para as Unidades
Federadas e para os Municípios
23 - Os conselhos são instâncias colegiadas (membros têm
poderes iguais) e têm uma função deliberativa. Eles são
fórun que garantem a participação da população na
fiscalização e formulação de estratégias da aplicação
pública dos recursos de saúde. Os conselhos são formados
por:
A) Representantes do Congresso Nacional.
B) Representantes do Senado Federal.
C) Representantes dos usuários do SUS.
D) Representantes do Governo Federal.
E) Todas as alternativas estão erradas.

24 - O Ministério da Saúde criou, em 1994,0 Programa
Saúde da Família (PSF). Seu principal propósito é:
A) Contribuir para a reorganização dos serviços
municipais de saúde, para a integração das ações
entre os diversos profissionais para a ligação
efetiva entre a comunidade e as unidades de
saúde.
B) Definir unidade básica de saúde para referência e
cadastramento dos Agentes Comunitários de
Saúde.
C) Garantir infra-estrura de funcionamento da(s)
unidade(s) básica(s) de referência dos ACS.
D) Comprovar a existência de Fundo Municipal de
Saúde ou conta especial para a saúde.
E) Reorganizar a prática da atenção à saúde e
substituir o modelo tradicional, levando a saúde
para mais perto da família.
25 - São atribuições conferidas ao THD (Técnico em
Higiene Dental), segundo a Resolução CFO-185/93:
A) Colaborar nos programas educativos de saúde
bucal.
B) Realizar a escultura de restaurações de amálgama.
C) Receitar medicamentos de uso controlado.
D) Realizar preparos cavitários.
E) Realizar a remoção de cálculo subgengival.
26 - A relação de equipe de saúde bucal – ESB – por equipe
de saúde da família é baseada no parâmetro de que cada
ESB deverá atender, em média, 6.900 (seis mil e
novecentos) habitantes. Neste sentido é indispensável o
trabalho em equipe, onde os profissionais desenvolvam sua
atribuições gerais e específicas. Em consideração com a
reorganização das ações de saúde bucal na atenção básica,
uma das atribuições específicas do Auxiliar de Consultório
Dentário é:
A) Realizar, sob a supervisão do cirurgião dentista,
procedimentos preventivos nos usuários para o
atendimento
clínico,
como
escovação
supervisionada, evidenciação de placa bacteriana,
aplicação tópica de flúor, selantes, raspagem,
alisamento e polimento.
B) Desenvolver ações de promoção de saúde bucal e
de prevenção das doenças neste âmbito mais
prevalentes no seu território de atuação.
C) Realizar procedimentos coletivos como escovação
supervisionada, evidenciação de placa bacteriana e
bochechos fluorados na Unidade Básica de Saúde
da Família e espaços sociais identificados.
D) Identificar espaços coletivos e grupos sociais para
o desenvolvimento das ações educativas e
preventivas em saúde bucal.
E) Todas as alternativas estão erradas.
27 - Segundo a Resolução CFO-185/93 as atividades
privativas do Atendente de Consultório Dentário são:
A) Orientar os pacientes sobre higiene bucal.
B) Realizar a escultura de restaurações de amálgama.
C) Receitar medicamentos.
D) Realizar preparos cavitários.
E) Realizar a remoção de cálculo subgengival.

28 - As profissões de Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar
de Saúde Bucal foram regulamentadas através da Lei n°
11.889, sancionada em 24 de dezembro de 2009. Segundo
o Art. 9o compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob
a supervisão do cirurgião-dentista ou do Técnico em Saúde
Bucal:
A) Exercer a atividade de forma autônoma.
B) Prestar assistência, direta ou indiretamente, a
paciente, sem a indispensável supervisão do
cirurgião-dentista ou do Técnico em Saúde Bucal.
C) Realizar, na cavidade bucal do paciente,
procedimentos não discriminados no art. 9o desta
Lei.
D) Realizar o acolhimento do paciente nos serviços
de saúde bucal.
E) Fazer propaganda de seus serviços, mesmo em
revistas, jornais ou folhetos especializados da área
odontológica.

PARTE II – PORTUGUÊS
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:
A arte na Nossa Vida
(Jô Oliveira e Lucília
Garcez)
Você pode pensar que não conhece arte, que não
convive com objetos artísticos, mas estamos todos muito
próximos da arte. Nossa vida está cercada dela por todos
os lados.
Ao acordar pela manhã e olhar o relógio para
saber a hora, você tem o primeiro contato do dia com a
arte. O relógio, qualquer que seja o seu desenho, passou
por um processo de produção que exigiu planejamento
visual. Especialistas estudaram e aplicaram noções de arte.
A forma do seu relógio é resultado de uma longa história
da imaginação humana e das suas preferências. A cor, a
forma, o volume, o material que foram escolhidos estão
testemunhando o tempo e a transformação do gosto e da
técnica. Ao observá-lo, você percebe que é um objeto
antigo ou moderno, você reconhece que quem o desenhou
preferia formas curvas ou retas, ou ainda dourado, e até
pedrinhas brilhantes.
Quem escolhe um relógio para comprar, decide
com base em suas preferências pessoais. Alguns preferem
os mais elaborados, outros preferem os mais simples. É o
gosto pessoal que predomina, e este pode variar
infinitamente. Varia porque recebe influências de acordo
com a idade, com a época, com o meio social em que a
pessoa vive. E, como nos diz a sabedoria popular: "gosto
não se discute". Mas, quem sabe, possamos discutir o
gosto?
Em outros objetos do seu quarto e de seu
cotidiano você pode observar a presença da arte: na
estampa de seu lençol, no desenho da sua cama, no
formato da sua escova de dentes, no desenho da torneira e
da pia do banheiro, na xícara que você toma leite, nos
talheres, no modelo do carro, no formato do telefone. Em
todos os objetos há um pouco de arte aplicada.
Esse esforço para produzir objetos bonitos,
agradáveis ao olhar, atraentes e harmoniosos, está em
todas as culturas, em todas as civilizações. E em nosso diaa-dia.
29 - Das afirmações seguintes:
I- O primeiro parágrafo é dirigido aos que só conhecem
arte tradicional.
II- O primeiro parágrafo procura atrair leitores nãoiniciados em arte.
III- O primeiro parágrafo tem como finalidade mostrar que
arte é vida.
A) Apenas afirmação II está correta.
B) Apenas afirmação III está correta.
C) Estão corretas afirmações I e II.
D) Estão corretas afirmações II e III.
E) Todas estão corretas.

30 - Das afirmações seguintes:
I- O segundo parágrafo procura mostrar a presença da arte
em torno de nós.
II- O segundo parágrafo indica um exemplo de
desconhecimento de arte.
III- O segundo parágrafo demonstra que a arte é uma
necessidade em nossa vida.
A) Estão corretas afirmações I e III.
B) Estão corretas afirmações II e III.
C) Todas estão corretas.
D) Estão corretas afirmações I e II.
E) Todas estão incorretas.
31 - Ao dizer que "nossa vida está cercada dela por todos
os lados" a autora do texto faz alusão à definição de "ilha”,
presente em nossos livros didáticos de geografia. Nesse
caso, a equivalência correta para "arte" é:
A) a ilha
B) a terra
C) o céu
D) o vento
E) a água
32 - Assinale a opção em que todas as palavras apresentam
dígrafos formados com a letra h.
A) trabalho - chapeleira - banho
B) homens - ganhava - hotel
C) trabalhava - chegava - horário
D) horas - havia - chuva
E) manhã - melhoravam - homem
33 - Marque a opção em que há erro no que se refere à
crase.
A) Já chegamos à Bahia.
B) O professor falará àquele aluno.
C) Dirijo-me à Vossa Eminência para pedir
desculpas.
D) Comi bacalhau à Gomes de Sá.
E) É importante obedecer às regras do jogo.
34 - Assinale a alternativa em que todas as palavras, são
formadas por derivação parassintética:
A) biografia - macróbio - bibliografia
B) enrijecer - deslealdade - tortura
C) acromatismo - hidrogênio - litografia
D) solução - passional - corrupto - visionário
E) acorrentar - esburacar - despedaçar
35 - Assinale a relação que contém vocábulo que destoa do
grupo a que pertence, quanto ao gênero.
A) clarinete - estratagema - diagrama
B) mascote - dó - plasma
C) diabete - eclipse - lança-perfume
D) áspide - tapa - ágape
E) telefonema - anátema - estigma
36 - O plural de "cirurgião-dentista" é:
A) cirurgiões-dentistas
B) cirurgiãos-dentista
C) cirurgião-dentista, porque não admite plural
D) cirurgiões-dentista
E) cirurgião-dentistas

37 - Assinale a alternativa com todos os vocábulos
acentuados corretamente, segundo a regra das oxítonas.
A) maçã - você - sapotí
B) através - também - seridó
C) cajá - cajú - jacaré
D) bisavô - cangurú - ipê
E) N. D. A.
38 - Os sinônimos de ignorante, principiante e sensatez
são, respectivamente:
A) incipiente - insipiente - discrição
B) insipiente - incipiente - descreção
C) insipiente - incipiente - discrição
D) insipiente - incipiente - discreção
E) incipiente - insipiente - discreção
39 - Assinale a frase com erro no uso da vírgula.
A) Fui à Faculdade; não o encontrei, porém.
B) No dia 15 de novembro, feriado nacional, foi
proclamada a República.
C) Pelé, Ministro dos Esportes, está preocupado com
a violência nos estádios.
D) Depois falaram, o professor, os pais, os alunos e o
diretor.
E) Chirac, que é Presidente da França, ainda não
suspendeu as experiências nucleares.
40 - Identifique no conjunto de orações a que não tem
sujeito:
A) Hei de vencer todas as dificuldades.
B) Os operários fizeram um bom trabalho.
C) Bateram à porta.
D) As ondas são preguiçosas.
E) Há muitas pessoas honestas.

