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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO:
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Leia o texto abaixo e responda às questões seguintes:
Estado adere ao pacto de violência contra a mulher
O Governo do Estado aderiu ontem ao Pacto Nacional de
Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O documento
que garante a implementação de políticas públicas
voltadas para as mulheres no combate à violência foi
assinado pelo governador José Maranhão e a ministra
Nilcéia Freire, da Secretaria Especial de Políticas das
Mulheres, ligada à Presidência da República, além de
mais 24 prefeitos, em solenidade realizada no Palácio da
Redenção.
Na ocasião o governador também anunciou que vai criar
a Secretaria das Mulheres, uma reivindicação de anos
dos movimentos voltados ao direito de igualdade de
gêneros. No entanto, José Maranhão disse não ser
prudente, nesse momento de crise, criar a secretaria.
Segundo o gestor, se a condição financeira do Estado
melhorar, a Secretaria das Mulheres pode ser criada
ainda este ano. “Vamos criar em um outro momento, mas
garanto que a execução do pacto e a política para as
mulheres não ficarão prejudicados já que a coordenadoria
está criada”, disse.
Para a ministra Nilcéia Freire, a Paraíba deu um grande
passo no combate à violência contra a mulher e revelou
que a assinatura do pacto garantirá ao Estado um aporte
de R$ 8 milhões que devem ser investidos dentro do
Programa Estadual de Políticas para as mulheres.
De acordo com a ministra, o pacto tem metas, objetivos,
ações a serem cumpridas com implementações físicas e
financeiras. “A sociedade civil deve fiscalizar se os
serviços estão sendo executados e os programas
realizados. Os governos estadual e municipal, cada um
em sua esfera de competência, têm papéis diferenciados.
O Executivo estadual tem um papel mais importante na
segurança pública com a criação de delegacias
especializadas e a instalação de atendimento
especializado. Já os municípios têm o papel de instalar os
abrigos para as mulheres que vivem em situação de
risco”, afirmou.

Taipu, Araruna, Taperoá, Princesa Isabel, Conde e
Lucena. Segundo Douraci Vieira, o que ainda
compromete a segurança das mulheres é o fato de o
Estado ainda não ter uma Defensoria Pública voltada
para mulher.
ABRIGOS
De acordo com Douraci Vieira, como forma de garantir
mais proteção, o governo estadual vai inaugurar até
dezembro duas casas de abrigo para acolher mulheres
vítimas de violência. Segundo a gerente do programa
estadual, a casa será instalada em João Pessoa e
Campina Grande no primeiro momento, mas a intenção
é abrir mais abrigos na Paraíba. O local vai servir para
proteger as mulheres que estejam sofrendo ameaças de
morte.
Quanto às delegacias especializadas, Douraci Vieira
disse que o secretário estadual de Segurança, Gustavo
Gominho, está trabalhando para melhorar os serviços e
capacitar os servidores das delegacias que não são
especializadas. Nos seis primeiros meses do ano já
foram assassinadas na Paraíba 16 mulheres que, em
muitos casos, são vítimas de violência doméstica.
(http://jornaldaparaiba.globo.com/)
1. O texto fala sobre:
a) a violência feminina em periferias da capital
paraibana como uma preocupação exclusiva do
governo municipal.
b) a adesão a políticas públicas que visam à extinção da
violência contra a mulher.
c) o enfrentamento do governo municipal contra os
maridos que porventura agridam suas esposas.
d) abrigos para estudantes que foram agredidas por
seus companheiros ou familiares.
e) a criação da Secretaria das Mulheres como resposta
aos inúmeros movimentos feitos pelas feministas.
2. Marque a alternativa que estiver correta.

a) O Governo do Estado criará abrigos para mulheres
vítimas da violência em muitas cidades paraibanas em
pouquíssimo tempo.
b) Douraci Viana é a representante do Programa
A gerente do Programa Estadual de Políticas para as
Estadual de Políticas para Mulheres.
Mulheres, Douraci Vieira, disse que o pacto vai
c) Nesse ano, dezesseis mulheres foram mortas na
possibilitar um combate mais efetivo à violência contra a
Paraíba, algumas das quais vítimas de violência
mulher, pois existem dotações orçamentárias para
doméstica.
realização dos programas em cada um dos Estados e
d) Segundo o Governo, a criação da secretaria no
municípios que aderirem ao pacto. Na Paraíba, 24
momento será possível, visto que estamos enfrentando
municípios já aderiram e assinaram o compromisso
um momento de crise.
durante solenidade no Palácio da Redenção. Entre os
e) Com relação ao investimento recebido pelo Estado,
municípios estão João Pessoa, Campina Grande,
em função da adesão ao pacto de violência contra as
Guarabira, Patos, Cajazeiras, Juazeirinho, São Miguel de
mulheres, os cidadãos não deverão ter a tarefa de
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fiscalizar se os serviços estão sendo executados e os
programas funcionando a contento.
3. Sobre o texto podemos afirmar o seguinte:
a) Trata-se de um texto jornalístico.
b) O texto que lemos é do gênero artigo científico.
c) Parece ser um relatório.
d) É um e-mail escrito para o governador do Estado da
Paraíba.
e) Esse texto é uma carta-protesto.
4. Em “O local vai servir para proteger as mulheres que
estejam sofrendo ameaças de morte”, o termo em itálico
se refere a:
a) “palácio”
b) “casas de abrigo”
c) “casa”
d) “João Pessoa”
e) “Campina Grande”
5. No período “No entanto, José Maranhão disse não ser
prudente, nesse momento de crise, criar a secretaria”, o
termo destacado expressa a noção de:
a) conseqüência
b) tempo
c) causa
d) adição
e) oposição
6. “Segundo o gestor, se a condição financeira do Estado
melhorar, a Secretaria das Mulheres pode ser criada
ainda este ano”. Nesse período, temos um termo
sublinhado. Ele indica a idéia de:
a) adversidade
b) adição
c) alternatividade
d) conformidade
e) conclusão
7. “Para a ministra Nilcéia Freire, a Paraíba deu um
grande passo no combate à violência”.
Sem mudar de sentido, apenas uma das alternativas
abaixo pode substituir o termo em destaque do período
acima. Assinale-a.
a) Contra
b) Sem
c) Conforme
d) Além de
e) Sob o controle de

c) Comi arroz à mineira ontem.
d) Cabe à professora coordenar o grupo.
e) Fiz menção à peça teatral.
9. Assinale a alternativa que possui o sinal indicativo
de crase usado corretamente.
a) Contei de um à cem.
b) Continuamos à falar mesmo sem a dona da casa
querer.
c) Fui à Roma no ano passado.
d) Às quatro horas partiram os que restavam ainda.
e) Começamos à aula cedo hoje.
10. Em “O Governo do Estado aderiu ontem ao Pacto
Nacional de Enfrentamento à Violência contra a
Mulher”, o núcleo do sujeito é:
a) O Governo
b) Estado
c) Governo do Estado
d) Governo
e) O Governo do Estado
11. Em “(...) o pacto tem metas (...)”, o verbo é:
a) transitivo direto
b) transitivo indireto
c) intransitivo
d) transitivo direto e indireto
e) de ligação
12. Assinale a alternativa incorreta quanto à ortografia.
a) Trabalhamos à beça hoje.
b) Juno sempre faz chás beneficentes em sua casa.
c) O candieiro quebrou ontem.
d) Nosso cabeleireiro é o mesmo depois de vinte anos.
e) Ela é uma pessoa muito à-toa mesmo!
13. Assinale a alternativa correta quanto à ortografia.
a) deslisante
b) eternisar
c) troucha
d) enxarcar
e) retrocesso
14. Assinale a melhor alternativa.
I- _____ anos não nos vemos.
II- Eles se referem _____ fatos quaisquer.

8. Há, entre as alternativas abaixo, uma que possui o
sinal indicativo de crase usado incorretamente.
Marque-a.
a) Não me refiro à você.
b) Nada foi dito em relação àquela moça.

III- Chego em casa _____ uma hora todos os dias.
a) Há, a, à
b) Há, à, a
c) Há, a, a

EXECUÇÃO:
CONSULTEC

2

CONCURSO PÚBLICO

Prefeitura Municipal de

FAGUNDES

d) Há, à, à
e) a, à, a
15. Nas opções abaixo há um problema com apenas um
dos verbos. Escolha-o.
a) Ele fica chato quando vem a pé. (vir)
b) Eles vêem muito bem. (ver)
c) Vocês vêem quando? (vir)
d) Ela vê a distância? (ver)
e) Quando todos nos virem, ficaremos muito satisfeitos.
(ver)
16. a resina
denominada:
a)
b)
c)
d)
e)

autopolimerizável

tem

sua

presa

a)
b)
c)
d)
e)

gral e pistilo
condensadores e esculpidores
amalgamador volumétrico
amalgamador de cápsula
brunidores

18. A trituração do amálgama é:

19. Dos produtos químicos abaixo, o mais eficiente
para a desinfecção de superfícies operatórias fixas é:
a)
b)
c)
d)
e)

álcool absoluto
água oxigenada
éter sulfúrico
hipoclorito de sódio
álcool iodado

20. A destruição ou remoção de formas devida
microbiana é chamada de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

anti-sepsia
desinfecção
esterilização
assepsia
higienização

álcool iodado
azul-de-metileno
fluorexidina
glutaraldeído
clorexidina

23. Os instrumentais de naturezas diversas, como
agulhas, lâminas de bisturi, sondas exploradoras,
sondas periodontais, materiais cirúrgicos e outros
que
exigem
esterelização
ou
uso
único(descartáveis) recebem a denominação de:
a)
b)
c)
d)
e)

a) ato de inserir o amálgama na cavidade
b) ato de misturar o amálgama
c) durante a fabricação da liga para amálgama a mesma
é triturada para formar partículas pequenas
d) é o sinônimo de brunir
e) é a técnica de Eames

assepsia
desinfecção
esterilização
degermação
anti-sepsia

22. O agente químico usado para a esterilização do
instrumental cortante odontológico capaz de
destruir vírus, fungos e esporos bacterianos é:
a)
b)
c)
d)
e)

gelificação
cristalização
cocção
polimerização
pressurização

17. Para a realização da trituração do amálgama de
prata necessitamos de:
a)
b)
c)
d)
e)

21. O conjunto de procedimentos para impedir a
penetração de microorganismos em determinada
área ou superfície que os contenha, constitui meio
de proteção denominado:

EPI
artigos não críticos
artigos semicríticos
artigos críticos
nenhuma das alternativas

24. Qual o processo indicado para a esterilização ou
desinfecção das brocas odontológicas:
a)
b)
c)
d)
e)

estufa
autoclave
autoclave e estufa
agente químico
autoclave, estufa e agente químico

25. Qual o tempo mínimo que uma estufa em
perfeito funcionamento leva para a esterelização:
a)
b)
c)
d)
e)

1 hora e meia
2 horas e meia
1 hora
2 horas
30 minutos

26. Para se eliminar a doença cárie das
comunidades, o método mais eficaz, seguro e
econômico é :
a) fluoretação tópica
b) creme dental fluoretado
c) bochechos com solução de flúor
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d) fluoretação da água de abastecimento
e) ingestão de flúor em comprimidos
27. Dentre os métodos de escovação, a melhor opção
para a dentição decídua, embora contra-indicada para
a dentição permanente, é a seguinte técnica:
a)
b)
c)
d)
e)

d) febre amarela, fluorose e tétano
e) nenhuma das respostas
32. No primeiro molar inferior permanente observase, o seguinte número de raízes:
a)
b)
c)
d)
e)

rotativa
de Fones
de Stillman
horizontal
oblíquas

28. Segundo a Norma Operacional Básica 96 do
Ministério da Saúde, gerência é definida como:
a) a direção de um sistema da saúde municipal,
estadual ou nacional
b) a administração de um unidade ou órgão de
saúde prestador de serviços ao SUS
c) a administração de uma unidade ou órgão de
saúde ou a direção de um sistema de saúde
municipalizado
d) a direção de órgãos coordenadores de
atividades de saúde ao nível municipal, como
a Vigilância Epidemiológica e a Vigilância
sanitária
e) nenhuma das alternativas
29. A Lei número 8.142 de 28/12/90 que dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão do Sisitema
Único de Saúde, em seu artigo 1 determina que:’’ O
SUS contará em cada esfera de governo, sem prejuízo
das funções do Poder Legislativo, com as seguintes
instâncias colegiadas”. As instâncias a que se refere
o texto são:
a) Os Conselhos Federal e Regionais de profissão
b) Os Conselhos Regionais, Federal e Sindicatos
Profissionais
c) A conferência de Saúde e o Conselho de Saúde
d) Todas alternativas estão corretas
e) Todas alternativas estão falsas

33. Nos molares da dentição decídua, o tubérculo de
Carabelli é encontrado em:
a)
b)
c)
d)
e)

3.188/99
10.501/02
8.142/90
8.080/90
3.189/99

a)
b)
c)
d)
e)

4
3
5
2
1

35. Do dentes permanentes, o incisivo central
superior tem normalmente sua erupção entre:
a)
b)
c)
d)
e)

6 e 7 anos
4 e 5 anos
8 e 9 anos
7 e 8 anos
5 e 6 anos

36. E que período os
permanentes erupcionam:
a)
b)
c)
d)
e)

segundos

molares

Entre 10 e 11 anos
Entre 12 e13 anos
14 anos
15 anos
Nenhuma das alternativas

37. As curetas empregadas para raspagem de
cálculos dentários são denominadas:

31. São doenças de notificação compulsória ao
Serviço de Vigilância Sanitária:
a) dengue, leptospirose e tuberculose
b) cólera, erisipela e varíola
c) herpes malária e sarampo

face lingual do segundo molar decíduo
face lingual do primeiro molar decíduo
face vestibular do primeiro molar inferior
ângulo mesiodistal
nenhuma das alternativas

34. O primeiro molar permanente apresenta quantas
raízes:

30. O Sistema Único de Saúde(SUS) é regulamentado
pó qual lei?
a)
b)
c)
d)
e)

2
1
3
4
5

a)
b)
c)
d)
e)

Le Cron
Hollemback
Black
Mac Call
Fhran

38. Qual o número do fórceps utilizado para
exodontia de pré-molares inferiores:
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a)
b)
c)
d)
e)

17
18R
151
10S
2

39. O princípio da Universalidade do SUS significa
que:
a) todos são iguais perante a lei
b) cada pessoa seja prcebida como um todo
indivisível
c) todos devem participar do planejamento das
ações
d) o sistema deve garantir atenção à saúde a todo e
qualquer cidadão
e) as ações de saúde não se limitam à prevenção
40. Tudo aquilo que se possa fazer, contato que para
isso exista efetiva capacidade, em um nível de
administração mais próximo dos cidadãos. Não deve
ser realizado por uma esfera superior. É o que diz o
princípio da:
a)
b)
c)
d)
e)

universalidade
parcialidade
equidade
integridade
descentralização
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