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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO 

PROCESSO SELETIVO 

 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 14 questões ESPECÍFICAS 
- 06 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 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 10/01/2010, no final da tarde. 
 * Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Processo 
Seletivo nº 001/2009 da PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO de 26/11/2010. 
  
* 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!! 

AUX.CONS.DENTÁRIO-PSB 



PARTE I – AUX. DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 
01 - A compreensão mais difundida de saúde é a de um 
estado de harmonia e equilíbrio das funções do corpo. 
Tudo o que faz o ser humano sofrer, que o limita e impede 
de exercer suas atividades normais, dá ao homem a 
consciência de um corpo que deixou de "funcionar em 
silêncio" e que, portanto, dá mostras de alterações que 
podem significar um estado de doença. No entanto, "não 
sentir nada", nem sempre significa ausência de doenças. 
Nesse sentido, marque a seguir a alternativa incorreta. 

A) Vários processos e lesões podem permanecer 
"calados" por muito tempo sem serem percebidos 
por seus portadores. 

B) A relação existente entre saúde e doença não é 
apenas uma relação de bom e mau funcionamento 
do corpo. 

C) A busca de uma concepção de saúde não deve 
procurar a compreensão do processo de vida dos 
homens ao longo da história. 

D) Existe uma interação muito mais ampla do homem 
com os ambientes (físicos e sociais) que o cercam. 

E) O conceito de saúde/doença é condicionado pela 
capacidade intelectiva do homem em cada 
contexto histórico e pelas condições concretas de 
existência. 

 
02 - A saúde de uma população, genericamente, depende 
da qualidade e do acesso ao consumo de certos bens e 
serviços de subsistência, reconhecidos como fatores 
determinantes de saúde. Considere estes determinantes, e 
marque a seguir a alternativa correta. 
I - Moradia e Laser. 
II - Renda e Educação. 
III - Alimentação e Assistência à saúde. 

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. 

 
03 - O sistema imunológico é formado por diferentes 
células e tecidos que tem as funções de defender o 
organismo contra diversos tipos de agressões e impedir 
que alterações ocorram nas células do corpo. Sobre o 
sistema imunológico podemos dizer que ele é específico 
quando: 

A) Cada célula possui capacidade indiferenciada de 
responder aos agentes nocivos. 

B) Produz um tipo de anticorpo para cada tipo de 
invasor. 

C) Atua sempre desenvolvendo uma reação 
inflamatória no local da agressão. 

D) Não reconhece um elemento estranho que já 
atacou anteriormente o organismo. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
 
 

04 - O sistema digestivo é composto por um canal 
alimentar e órgãos anexos. Marque a alternativa 
correspondente aos componentes do sistema digestivo. 

A) Todas as respostas estão corretas. 
B) Cavidade Bucal e Glândulas Salivares. 
C) Intestino Delgado e Intestino Grosso. 
D) Fígado e Pâncreas. 
E) Esôfago e Estômago. 

 
05 - De acordo com suas características os dentes 
permanentes são divididos em quatro grupos. São eles: 

A) Oito incisivos, quatro caninos, quatro pré-molares 
e oito molares. 

B) Oito incisivos, quatro caninos e doze molares. 
C) Oito incisivos, quatro caninos, quatro pré-molares 

e doze molares. 
D) Oito incisivos, quatro caninos, oito pré-molares e 

doze molares. 
E) Vinte dentes entre molares, caninos e incisivos. 

 
06 - Sabe-se que o Primeiro Molar Permanente, é um dos 
dentes importantíssimos para uma boa oclusão dentária, 
sendo importante reconhecer o seu período de erupção. 
Considerando-se a Cronologia de erupção dos dentes 
permanentes, o referido dente fará sua erupção entre: 

A) 11 a 12 anos de idade. 
B) 10 a 11 anos de idade. 
C) 06 a 07 anos de idade. 
D) 08 a 09 anos de idade. 
E) 10 a 12 anos de idade. 

 
07 - 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: descentralização, atendimento integral 
e participação da comunidade. Considerando o princípio 
da descentralização, à direção municipal do SUS compete: 

A) Gerir estabelecimentos hospitalares de referência. 
B) Gerir os sistemas públicos de alta complexidade. 
C) Promover a descentralização para as Unidades 

Federadas. 
D) Promover a descentralização para os Municípios. 
E) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e 

os serviços de saúde. 
 
08 - Assegurar ações e serviços de todos os níveis, de 
acordo com a complexidade que cada caso requeira, more 
o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras. 
Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido 
conforme suas necessidades até o limite do que o sistema 
puder oferecer para todos corresponde ao princípio de: 

A) Integralidade 
B) Universalidade 
C) Participação Social 
D) Equidade 
E) Regionalização 

 
 
 



09 - Nos municípios onde o Programa de Saúde da Família 
está bem implantado, com equipes capacitadas e dispondo 
de estrutura física e equipamentos adequados, ele 
proporciona: 

A) Diminuição da quantidade de gestantes saudáveis 
e bem-informadas ao parto; 

B) Diminuição da qualidade de vida dos idosos; 
C) Diminuição dos índices de vacinação; 
D) Diminuição do número de mortes de crianças por 

causas evitáveis 
E) Diminuição dos hipertensos e diabéticos 

diagnosticados, tratados e acompanhados 
 
10 - De acordo com a Portaria nº 648/GM, de 28 de março 
de 2006, as competências específicas dos trabalhadores de 
saúde bucal que atuam na atenção básica por meio da 
Estratégia Saúde da Família, são para o Auxiliar de 
Consultório Dentário (ACD): 

A) Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades 
referentes à saúde bucal com os demais membros 
da Equipe Saúde da Família. 

B) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o 
perfil epidemiológico para o planejamento e a 
programação em saúde bucal.  

C) Encaminhar e orientar usuários, quando 
necessário, a outros níveis de assistência, 
mantendo sua responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário. 

D) Realizar os procedimentos clínicos da Atenção 
Básica em saúde bucal. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
11 - Em geral, o conteúdo para as ações educativas 
coletivas deve abordar:  

A) As principais doenças bucais, como se manifestam 
e como se previnem.  

B) Os cuidados a serem tomados para evitar a 
fluorose. 

C) As orientações gerais sobre dieta. 
D) A orientação para auto-exame da boca. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
12 - A lesão cariosa é considerada como manifestação 
clínica de uma infecção Bacteriana. Isto quer dizer que: 

A) A atividade metabólica das bactérias resulta em 
um contínuo processo de desmineralização do 
tecido dentário. 

B) Há um desequilíbrio entre as ações de agressão e 
defesa sobre os tecidos de sustentação e proteção 
do dente. 

C) É uma manifestação inflamatória da gengiva 
marginal desencadeada pelo acúmulo de placa 
bacteriana. 

D) Somente as alternativas A e B estão corretas. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 
 
 
 
 

13 - Os materiais restauradores dentários mais usados pela 
odontologia atualmente são: 

A) Cimento ionômero de vidro e Hidróxido de 
Cálcio. 

B) Ligas metálicas e óxido de zinco e eugenol. 
C) Amálgama de prata e compósitos (resinas 

compostas). 
D) Resinas acrílicas e vernizes 
E) Porcelana e Hidróxido de Cálcio. 

 
14 - São cavidades situadas nas cicatrículas e fissuras de 
superfícies oclusais de molares e pré-molares, incluindo as 
cicatrículas nas superfícies vestibulares e linguais dos 
molares, bem como cavidades nas cicatrículas da 
superfície lingual dos incisivos superiores: 

A) Cavidades Classe II. 
B) Cavidades Classe I. 
C) Cavidades Classe III. 
D) Cavidades Classe IV. 
E) Cavidades Classe V. 

 
 



PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Médio 
 

As questões 15 e 16 referem-se ao texto seguinte: 
 

A economia do crime 
 

 Especialistas em segurança atribuem o número 
crescente de seqüestros em São Paulo à eficiência no combate 
as outras categorias de crimes. “Quadrilhas agem como 
empresas”, diz – Antônio Carlos Biscaia, coordenador do 
Projeto Segurança Pública do Instituto Cidadania, do PT. 
“Quando aumenta a repressão a um certo delito, elas migram 
para outro mais rentável”, diz. Seguindo essa linha de 
raciocínio, os seqüestros tomaram o lugar de destaque antes 
ocupado por assaltos a banco e a carro-forte. “Roubar bancos 
anda cada vez mais complicado”, diz o advogado criminalista 
Adriano Salles Vanni. “As agências têm câmeras, portas 
automáticas e pouco dinheiro nos caixas. Para fazer um grande 
saque, é necessário avisar o gerente com antecedência”, 
exemplifica. De 1999 até hoje, os bancos brasileiros investiram 
R$ 1 bilhão em proteção. Houve um tempo em que seqüestros 
atingiam apenas pessoas ricas e envolviam quantias 
descomunais. Hoje, a modalidade de crime se banalizou, 
avançando sobre a classe média. “O criminoso começa pedindo 
R$ 500 mil e termina aceitando R$ 5 mil”, diz Vanni. “E a 
vítima é escolhida na rua, se o carro chama a atenção”, diz. 
Bandidos inexperientes usam o recurso do cativeiro para 
extorquir somas modestas. “Estão cada vez mais comuns os 
seqüestros amadores, sem estrutura sequer para esconder a 
vítima”, admite Wagner Giudice, da Delegacia Anti-Seqüestro 
paulista.  

(Decio Viotto et al. A economia do crime.  
Época, 3/9/2001. P. 4, com  adaptações.) 

 

15- Das afirmações seguintes com relação as idéias do 
texto: 
I – Nos últimos três anos, a quantia investida pelos bancos 
em proteção foi inexpressiva. 
II – As pessoas que dirigem carros de grande valor estão 
menos sujeitas a serem seqüestradas que as que andam a 
pé ou têm carros populares. 
III – Atualmente, um indivíduo de classe média corre 
menos risco de ser seqüestrado que na década passada. 

A) Todas as afirmações estão corretas. 
B) Apenas I está correta. 
C) Estão corretas as afirmações I e II. 
D) Todas as afirmações estão incorretas. 
E) Estão corretas as afirmações II e III. 

 
16- Das afirmações seguintes com relação ao texto: 
I – A substituição do vocábulo “repressão” por “combate” 
não implica alteração semântica, uma vez que no texto as 
expressões são sinônimas. 
II – Haverá alteração de sentido do texto, caso se substitua 
o vocábulo “delito” por “território”. 
III – Graças aos novos equipamentos de proteção usados 
pelos assaltantes, roubar bancos tornou-se, nos últimos três 
anos, uma tarefa muito fácil. 

A) Está correta apenas afirmação I. 
B) Estão corretas as afirmações I e III. 
C) Estão corretas apenas as afirmações I e II. 
D) Todas estão corretas. 
E) Todas estão incorretas. 

17 - Marque a alternativa em que MAL e MAU estão 
empregados de maneira incorreta. 

A) O mau é que entendo mal tudo isso. 
B) O mau esforço não elimina o mal que as 

dificuldades trazem. 
C) Mal o percebi, lutei contra o mau-elemento. 
D) O mau lutador acha que as dificuldades estão mal 

colocadas. 
E) O mal lutador luta mau. 

 
18 - Assinale a seqüência em que todas as palavras são 
acentuadas em obediência à mesma regra. 

A) alguém – último 
B) família – próximo 
C) também – espontâneo 
D) afável – açúcar 
E) N. D. A. 

 
19 - Assinale o segmento cuja pontuação está correta: 

A) Para solucionar os problemas, é preciso, antes, ter 
vontade de fazê-lo. 

B) Para solucionar os problemas, é preciso antes, ter 
vontade de fazê-lo. 

C) Para solucionar os problemas – é preciso antes ter 
vontade de fazê-lo. 

D) Para solucionar os problemas, é preciso, antes, ter 
vontade, de fazê-lo. 

E) Para solucionar os problemas, é preciso antes, ter 
vontade de fazê-lo. 

 
20 - Assinale a opção incorreta quanto ao uso do acento 
indicativo de crase. 

A) Os livros novos pertencem às crianças da escola. 
B) Os portões serão abertos às duas horas. 
C) O carro estará pronto à partir de amanhã. 
D) Demos os melhores lugares às pessoas que 

chegaram cedo. 
E) Fez o trabalho às carreiras; é claro que não ficou 

bom. 
 
 


