ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

CONCURSO PÚBLICO
PROVA PARA CARGO DE:

Aux.Cons.Odontológico
* 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 26/03/2012, no site www.acaplam.com.br, de acordo com o Edital de Retificação nº
006/2012, em cumprimento a Recomendação nº 04/2012 da PmJ de Angicos.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso
Público nº 001/2011 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS de 30/12/2011, em conformidade com o Calendário constante do Edital de
Retificação nº 006/2012.
* 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: 25 de Março de 2012.

PARTE I – AUX.DE CONS.ODONTOLÓGICO
01 - Profissional se fura com agulha contaminada por um
paciente portador de hepatite B. O procedimento deve
incluir:
A) soro
B) AZT
C) vacina
D) nenhum tratamento
E) AZT e soro
02 - Doença infecciosa de grande risco para equipe de
saúde bucal:
A) Tétano
B) Hepatite C
C) Salmonela
D) Candidíase
E) Hepatite B
03 - Produto mais eficiente para desinfecção de superfícies
fixas:
A) hipoclorito de sódio
B) ácido fosfórico
C) álcool absoluto
D) furosemida
E) nistatina
04 - Microorganismo muito resistente a esterilização:
A) vírus
B) esporos
C) fungos
D) espirilos
E) cocos
05 - É fundamental avaliar criteriosamente os
medicamentos e anestésicos antes de utilizar nos pacientes,
principalmente no quesito:
A) lote
B) fabricante
C) validade
D) laboratório
E) medicamento genérico
06 - A fotopolimerização é solicitada em restaurações com
resina composta geralmente no tempo de:
A) 140 segundos
B) 70 segundos
C) 90 segundos
D) 40 segundos
E) 60 segundos
07 - Substância utilizada para observar placa dental:
A) clorexidina
B) água oxigenada
C) flúor
D) eritrosina
E) ácido fosfórico

08 - Durante a fotopolimerização não deve olhar para a luz
diretamente pois corre o risco de:
A) conjutivite
B) deslocamento de retina
C) xerostomia ocular
D) catarata
E) hipertensão sistêmica
09 - Dentre os ossos abaixo, aquele que NÃO faz parte do
esqueleto axial é:
A) úmero
B) décima costela
C) C1 ( atlas )
D) osso zigomático
E) esterno
10 - Dentre os ossos abaixo, aquele que NÃO faz parte do
esqueleto apendicular é:
A) cubóide
B) tálus
C) frontal
D) escafóide
E) fíbula
11 - Qual das seguintes estruturas NÃO se articula com o
ESTERNO?
A) todos se articulam
B) quarta costela
C) primeira costela
D) quinta costela
E) clavícula
12 - A oitava, a nona, a décima, a décima primeira e a
décima segunda costelas são consideradas COSTELAS
FALSAS em virtude de:
A) Não possuírem tubérculo articular
B) Não se articularem diretamente com a coluna
C) Não apresentar cortical
D) Não se articularem diretamente com o esterno
E) Estarem ausentes na maioria das vezes
13 - Em um ser humano, normalmente encontramos:
A) 12 vértebras sacrais
B) 6 costelas
C) 1 processo espinhoso apenas
D) 2 discos vertebrais apenas
E) 7 vértebras cervicais
14 - O elemento dentário 36 é chamado também de:
A) molar superior
B) incisivo
C) molar inferior
D) pré-molar
E) canino
15 - Incisivo lateral pode ser numerado :
A) 21 ou 22
B) 22 ou 32
C) 41 ou 33
D) 21 ou 11
E) 33ou 43

16 - Fórceps utilizado para exodontia do canino superior:
A) 150
B) 151
C) 18R
D) 18L
E) Nenhuma das respostas anteriores
17 - Material odontológico para forramento de cavidade
média:
A) otosporin
B) formocresol
C) xilol
D) ionômero de vidro
E) edta
18 - Material para moldagem odontológica:
A) resinana flúida
B) gesso
C) resina foto
D) corticóide
E) alginato
19 - Após acidente com instrumento odontológico
contaminado,marque a alternativa corretas:
A) seguir os protocolos para acidentes com
instrumentos contaminados e encaminhar o
paciente para realização imunização
B) seguir os protocolos para acidentes com
instrumentos contaminados e receber vacinas
C) seguir os protocolos para acidentes com
instrumentos contaminados e encaminhar o
paciente para realização de vacinas e imunização;
D) lavar em água corrente e sabão e aguardar sinais
ou sintomas de doenças para tratamento específico
E) seguir os protocolos para acidentes com
instrumentos contaminados e encaminhar o
paciente para realização de testes específicos de
doenças infecto-contagiosas;
20 - Normalmente observa-se na dentição normal:
A) 2 pre molares inferiores direito e esquerdo
B) 3 incisivos central inferior e superior
C) 14 molares
D) 4 pre molares superiores
E) 11 molares
21 - Número de doses de vacinas para assegurar imunidade
contra hepatite B:
A) 1
B) 2
C) 4
D) 5
E) 3
22 - A hepatite tem como agente etiologico o vírus tipo:
A) B
B) C
C) D
D) E
E) A

23 - Substancia química que tem como objetivo eliminar o
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS:
A) tuberculicida
B) vacina
C) alcoolicida
D) esporicida
E) fungicida
24 - Todos podem ser desinfetados ou esterilizados com
substância química, exceto:
A) taça borracha
B) limas
C) placa vidro
D) bancada de vidro
E) espelho odontologico
25 - Cor do saco de lixo para coleta de material
contaminante no consultório:
A) branco
B) preto
C) vermelho
D) amarelo
E) prata
26 - Material utilizado para remoção de tártaro:
A) sonda
B) espatula
C) rolenback
D) cureta periodontal
E) nenhuma das respostas anteriores
27 - Material solicitado para remover cárie:
A) espátula 3
B) espátula 2
C) rolenback
D) 18R
E) colher de dentina
28 - Fio de sultura é indicado para todos abaixo exceto:
A) pos exodontia do elemento 21
B) pós cirurgia periodontal
C) pós cirurgia de implante
D) pós cirurgia do 36
E) pós exodontia do elemento 54

PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Médio
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:
Idade mínima de trabalho
O menor de 14 anos não pode ser empregado. É
absolutamente incapaz para o trabalho, salvo na condição
de aprendiz. Esta é a norma (Constituição, art. 7º, XXXIII,
e Estatuto, art. 60). Portanto, o disposto no art. 403 da
Constituição restou revogado.
A idade mínima é, por outro lado, estabelecida em
18 anos no caso do trabalho noturno (art. 404 da
Consolidação, e art. 7, XXXIII, da C F) e ainda:
a) nos locais e serviços perigosos e insalubres;
b) nos locais e serviços prejudiciais à sua moralidade,
como em teatro de revistas, cinemas, cassinos, cabarés,
dancings, cafés-concerto; em funções de acrobata,
saltimbanco, ginasta; que se relacionem com escritos ou
quaisquer objetos ofensivos à moralidade do menor; na
venda, a varejo, de bebidas alcoólicas (art. 405 da
Consolidação, e art. 67, III, do Estatuto);
c) realizado em horário e locais que não permitam a
frequência à escola (art. 67, IV, do Estatuto). Dependerá
da autorização do juiz de menores o trabalho do menor
de 18 anos nas ruas, praças e outros logradouros (§ 2º do
art. 405). Poderá o juiz de menores autorizar o menor de
18 anos o trabalho em casa de diversão ou em circos,
desde que a representação não lhe possa ofender o pudor
ou a moralidade, e quando a ocupação for indispensável
à própria subsistência ou à de seus ascendentes ou
irmãos (art. 406 da Consolidação).
29 - Das afirmações seguintes:
I – Entende-se por “insalubres” apenas os ambientes e
serviços que ofereçam risco de vida.
II – Através do primeiro parágrafo do texto, é possível
afirmar que o menor de 14 anos não possui inteligência
formada para o trabalho.
III – Os vocábulos do texto CABARÉS e É acentuam-se
obedecendo a mesma regra de acentuação gráfica.
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas o item III está correto.
C) Apenas o item I está correto.
D) Todos estão incorretos.
E) Apenas os itens I e III.
30 - A única alternativa correta quanto as ideias do texto é:
A) Quando autorizado, o menor de 18 anos poderá
trabalhar em lugares públicos.
B) Apenas os maiores de 14 anos têm autorização
para exercer o trabalho noturno.
C) A autorização do juiz é imprescindível para que o
menor de 14 anos possa ser empregado.
D) É dada permissão para os menores de 18 anos
trabalharem desde que seja para o sustento da
família.
E) Os maiores de 14 anos não estão submissos ao
juiz de menores.

31 - Em “Distinguir” há:
A) 8 fonemas – 1 dígrafos – 10 letras
B) 7 fonemas – 2 dígrafos – 10 letras
C) 8 fonemas – 2 dígrafos – 1 encontro consonantal
D) 7 fonemas – 1 dígrafos – 1 encontro consonantal
E) 7 fonemas – 2 dígrafos
32 - Em todas as alternativas encontramos todas as
palavras paroxítonas corretamente acentuadas, exceto em:
A) fóruns – difícil – táxi
B) sêmen – caráter – geléia
C) órgão – túnel – ímpar
D) cônsul – bênção – bíceps
E) N. D. A.
33 - Na formação das palavras FABRIL e ACARICIAR
foram utilizados, respectivamente, os seguintes processos:
A) derivação sufixal – derivação prefixal e sufixal
B) derivação prefixal – derivação parassintética
C) derivação prefixal – derivação prefixal e sufixal
D) derivação prefixal e sufixal – derivação sufixal
E) derivação sufixal – derivação parassintética
34 - Assinale a alternativa em que os verbos classificamse, respectivamente, como “anômalo” e “defectivo”:
A) ventar / ir
B) expulsar / haver
C) amar / fazer
D) ser / latir
E) vender / ouvir
35 - Em “Os alunos estão aptos para o exército”, o termo
destacado exerce a função sintática de:
A) objeto direto
B) objeto indireto
C) complemento nominal
D) agente da passiva
E) objeto direto pleonástico
A questão 36 refere-se a tira seguinte:

36- Das afirmações seguintes:
I – O humor produzido pela charge ocorre através da
exploração do duplo sentido do verbo “PERDER”.
II – O aluno da academia empregou o verbo “PERDER”
no sentido de “emagrecer”.
III – A oração “mas só porque saio daqui tão cansado”
possui predicado verbo-nominal.
A) Os itens I e II estão corretos.
B) Os itens II e III estão corretos.
C) Apenas o item III está correto.
D) Todos estão corretos.
E) Os itens I e III estão corretos.

37 - Assinale a alternativa em que se verifica concordância
verbal incorreta:
A) Só um quarto dos alunos foi aprovado.
B) Muita raiva e indignação dominava seus gestos.
C) Ele ou tu carregarás a tocha olímpica.
D) Mais de um político cumprimentaram-se.
E) Tudo seria lembranças passageiras.
38 - Identifique a alternativa que preenche corretamente a
seguinte frase “Passo ___ passo, ele começou ___
exercitar-se e dedicou-se ___ ioga.”
A) a – a – a
B) à – à – à
C) à – a – à
D) a – a – à
E) à – à – a
A questão 39 refere-se a tira seguinte:

39 - Podemos afirmar com relação ao último quadrinho da
tira:
A) Há um período composto por duas orações e a
segunda oração é subordinada adverbial
consecutiva.
B) Há um período composto por duas orações e a
segunda oração é a principal.
C) Há um período composto por três orações e a
última oração é
subordinada
adverbial
consecutiva.
D) Há um período composto por três orações e a
primeira oração é a principal.
E) N.D.A
40 - A regência verbal está correta em todas as
alternativas, exceto em:
A) Ele aspirava uma posição de maior destaque.
B) O avião procede de Roma.
C) Informei o aluno da nota.
D) Esqueci o assunto da prova.
E) O médico assiste o doente diariamente.

