ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONCURSO PÚBLICO
PROVA PARA CARGO DE:

AUX.CONS.DENTÁRIO
* 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 03/05/2010, 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 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA de 25/01/2010.
* 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!!

Data: 02 de Maio de 2010.

PARTE I – AUXILIAR DE CONS.DENTÁRIO
01 - A Política Nacional de Humanização existe desde
2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das
práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública
no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores,
trabalhadores e usuários. A Política Nacional de
Humanização da Atenção e Gestão do SUS tem como
propósitos, EXCETO:
A) A atuação do programa prevê o envio de
equipamentos novos e reforma das instalações dos
hospitais, entre outras ações.
B) Contagiar trabalhadores, gestores e usuários do
SUS com os princípios e as diretrizes da
humanização.
C) Fortalecer iniciativas de humanização existentes.
D) Desenvolver tecnologias relacionais e de
compartilhamento das práticas de gestão e de
atenção.
E) Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e
metodologias de apoio a mudanças sustentáveis
dos modelos de atenção e de gestão.
02 - A “Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde” traz
informações para que você conheça seus direitos na hora
de procurar atendimento de saúde. Ela reúne os seis
princípios básicos de cidadania que asseguram ao
brasileiro o ingresso digno nos sistemas de saúde, seja ele
público ou privado.Marque a seguir a alternativa incorreta
sobre os princípios da carta:
A) Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e
efetivo para seu problema.
B) Todo cidadão, exeto os idosos e crianças têm
responsabilidades para que seu tratamento
aconteça da forma adequada.
C) Todo cidadão tem direito ao atendimento
humanizado, acolhedor e livre de qualquer
discriminação.
D) Todo cidadão tem direito a atendimento que
respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos.
E) Todo cidadão tem direito ao comprometimento
dos gestores da saúde para que os princípios
anteriores sejam cumpridos.
03 - É atribuição dos profissionais de saúde bucal no PSF:
A) Montar cursos de educação permanente destes
profissionais.
B) Qualificar os municípios ao incentivo financeiro
para as ações de saúde bucal.
C) Garantir a carga horária de trabalho de 40 horas
semanais para todos os profissionais de saúde
bucal do PSF.
D) Participar do processo de planejamento,
acompanhamento e avaliação das ações
desenvolvidas no território de abrangência das
unidades básicas da saúde da família, bem como
identificar as necessidades e expectativas da
população em relação à saúde bucal.
E) Todas as alternativas estão corretas.

04 - Diferentes tipos de resíduos são produzidos durante o
atendimento odontológico, desde algodão até matérias
perfuro-cortantes. A respeito do destino desses resíduos
marque a alternativa correta:
A) Líquidos sangue e secreções succionadas durante
os procedimentos dentários não necessitam de
drenagem direta para a rede de esgoto sanitária.
B) Matérias perfuro-cortantes devem ser descartados
em sacolas plásticas devidamente lacradas.
C) Os resíduos sólidos contaminados e não
contaminados devem ser coletados pelo órgão
municipal responsável, para seu adequado destino
e reaproveitamento.
D) Para os resíduos infectados poderão ser utilizados
sacos plásticos de qualquer cor.
E) Todas as alternativas estão corretas.
05 - A Educação em Saúde Bucal é uma forma de:
A) levar informações exatas ao paciente.
B) criar comportamentos ideais, pois de posse das
informações necessárias, o indivíduo adquire
hábitos deletérios.
C) trabalhar com orientações selecionadas para que o
paciente saiba das indicações do tratamento
odontológico.
D) estimular o indivíduo a mudanças favoráveis que
revertam em benefícios a sua saúde
E) realizar atividades e brincadeiras para motivar as
crianças.
06 - Amálgama de prata, cimento de ionômero de vidro e
resinas compostas são exemplos de materiais:
A) Restauradores.
B) Forradores.
C) Capeadores.
D) Estéticos
E) Provisórios.
07 - Quando um usuário do SUS necessita de um certo
procedimento odontológico que não está disponível na sua
Unidade Básica de Saúde, ele é encaminhado a um outro
Centro de diferente complexidade, onde receberá o
procedimento necessário. Em seguida, feita a ação, o
paciente deverá ser encaminhado à sua Unidade de origem
para dar continuidade ao tratamento. Este sistema é
conhecido como:
A) Reforma Sanitária.
B) Atenção Básica.
C) Sistema de equidade.
D) Sistema de referência e contra referência
E) Promoção de saúde

08 - São medidas adotadas para reduzir a exposição à
radiação, durante uma tomada radiográfica, EXCETO:
A) O operador deve ficar a uma distância de pelo
menos 2 metros, atrás do feixe de raios ou atrás de
um biombo de chumbo.
B) Somente o operador e o paciente devem
permanecer na sala durante a emissão de raios X.
C) Para evitar a repetição de várias radiografias, o
operador deverá ficar na sala segurando a película
radiográfica para o paciente.
D) Pacientes que estejam grávidas ou em idade fértil
e as crianças deverão usar avental de chumbo para
sua proteção.
E) Além do uso do avental comum, deve-se ainda ser
utilizado um protetor de tireóide para evitar a
exposição à radiação.
09 - Um consultório odontológico é composto basicamente
pelos os seguintes equipamentos:
A) Cadeira odontológica, mocho do operador, mocho
da assistente, equipo, refletor, mesa auxiliar, mesa
da recepção, unidade auxiliar, compressor de ar,
estufa e autoclave.
B) Cadeira odontológica, mocho do operador, mocho
da assistente, equipo, refletor, mesa auxiliar,
aparelho de raio X, unidade auxiliar, compressor
de ar, estufa e autoclave.
C) Cadeira odontológica, ar condicionado, mocho do
operador, equipo, refletor, mesa auxiliar, aparelho
de raio X, unidade auxiliar, compressor de ar,
estufa e autoclave.
D) Cadeira odontológica, mocho do operador, mocho
da assistente, equipo, refletor, mesa auxiliar, sala
de espera, unidade auxiliar, compressor de ar,
estufa e autoclave.
E) Cadeira odontológica, mocho do operador, mocho
da assistente, lixeiro, refletor, mesa auxiliar,
aparelho de raio X, unidade auxiliar, compressor
de ar, estufa e autoclave.
10 - Os incisivos localizam-se na porção anterior do arco
dental e são os primeiros dentes a entrar em contato com
alimento. Juntamente com os lábios, realizam função de:
A) Mastigação
B) Protusão
C) Apertamento
D) Preensão
E) Deglutição

11 - Representam conjunto de medidas de controle de
infecção, para serem adotadas universalmente, como forma
eficaz de redução do risco ocupacional e de transmissão de
microrganismos nos serviços de saúde, EXCETO:
A) prevenção da exposição a sangue e fluidos
corpóreos
B) prevenção de acidentes com instrumentos perfurocortantes
C) Uso opcional de barreiras ou equipamentos de
proteção individual
D) manejo adequado dos acidentes de trabalho que
envolva a exposição a sangue e fluidos orgânicos
E) manejo adequado de procedimentos de
descontaminação e do destino de dejetos e
resíduos nos serviços de saúde.
12 - O uso de equipamentos de proteção individual (EPI) tem
a finalidade de impedir que microrganismos provenientes de
pacientes através de sangue, fluidos orgânicos, secreções e
excreções de pacientes contaminem o profissional de saúde e
sua equipe. São considerados EPI EXCETO:
A) Álcool gel
B) Luvas
C) Avental
D) Gorro
E) Mascara
13 - As seguintes funções competem ao atendente de
consultório dentário (ACD), menos:
A) Realizar anestesia tópica do paciente.
B) Realizar seu trabalho sempre sob supervisão do
CD ou THD.
C) Revelar e montar radiografias intra-orais.
D) Aplicar métodos preventivos para o controle da
carie dental
E) Instrumentar o CD e THD.
14 - Qual dos itens citados abaixo não é considerado
princípio doutrinário do SUS:
A) Equidade.
B) Integralidade.
C) Universalidade
D) Regionalização
E) Autonomia.
15 - Assinale a alternativa que corresponde com a ideal
utilização dos seguintes
Materiais Odontológicos: Resina Foto – Cimento resinoso
– Silicone de Adição – Selantes
A) Cimentação – Restauração – Moldagem –
Prevenção
B) Restaurações – Cimentação – Moldagem –
Prevenção
C) Restaurações – Cimentação – Prevenção Moldagem.
D) Forramento – Moldagem – Prevenção –
Restauração.
E) Forramento-Prevenção-Cimentação-Restauração.

16 - No estudo da cárie dentaria, o índice utilizado para
dentes decíduos é:
A) CPO
B) CPOS
C) Knutson
D) CEO
E) CPOD
17 - A fluoretação das águas de abastecimento é
considerada uma medida coletiva de aplicação de flúor
mais importante em Saúde Pública, no Brasil, estima-se
que aproximadamente 65 milhões de brasileiros ingiram
água fluoretada em quase mil municípios. Não é
considerado uma vantagem na fluoretação da água de
consumo:
A) Elevado poder preventivo
B) Ausência de feitos tóxicos na dosagem indicada
C) Simplicidade de emprego
D) Acesso condicionado a água tratada
E) Universalidade de consumo.
18 - O sistema circulatório é uma vasta rede de tubos de
vários tipos e calibres, que põe em comunicação todas as
partes do corpo. Dentro desses tubos circula o sangue,
impulsionado pelas contrações rítmicas do coração.
Marque a alternativa que contem somente funções
desempenhadas pelo sistema circulatório:
A) Transporte de hormônios, coagulação sanguínea
e filtração do sangue.
B) Transporte de nutrientes, gases e filtração do ar.
C) Transporte de gases, hormônios e acuidade
visual.
D) Coagulação sanguínea, transporte de nutrientes
e filtração do sangue.
E) Transporte de gases, transporte de nutrientes e
coagulação sanguínea.
19 - Qual material não é utilizado em restaurações
dentárias?
A) Cimento de ionômero de vidro
B) Resina Composta
C) Amálgama de prata
D) Silicone
E) Porcelana
20 - São cavidades preparadas nas faces proximais dos
incisivos e caninos, sem remoção do ângulo incisal:
A) Cavidades classe III
B) Cavidades classe IV
C) Cavidades classe I
D) Cavidades classe II
E) Cavidades classe V
21 - A denominação dada ao tecido calcificado que cobre
as raízes dentárias é:
A) dentina
B) osso alveolar
C) esmalte dentário
D) ligamento periodontal
E) cemento radicular

22 - Nas restaurações classe II para amálgama considera-se
a principal função da matriz:
A) possibilitar a obtenção de um contorno anatômico
apropriado.
B) ser flexível
C) promover isolamento absoluto da saliva
D) dispensar o emprego de cunhas de madeira
E) permitir a correta restauração da relação de
contato oclusal
23 - Os instrumentos usados para detectar cárie e bolsa
periodontal são respectivamente:
A) foice e cureta
B) colher de dentina e foice
C) colher de dentina e cureta
D) explorador e sonda milimetrada
E) sonda milimetrada e sonda exploradora
24 - No Programa saúde da família a equipe minina deve
ser composta por:
A) 1 médico, 1 enfermeiro, 2 auxiliares de
enfermagem e de 3 a 5 agentes comunitários de
saúde.
B) 1 médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem
e de 4 a 6 agentes comunitários de saúde.
C) 1 médico, 1 dentista, 2 enfermeiros e de 3 a 4
agentes comunitários de saúde.
D) 1 médico, 2 auxiliares de enfermagem, e de 4 a 5
agentes comunitários de saúde.
E) 1 médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem
e 1 auxiliar de enfermagem.
25 - Numa equipe de Saúde Bucal cada integrante possui
atribuições específicas. Assinale qual das afirmativas
abaixo contém somente atribuições específicas do Auxiliar
de Consultório Dentário:
A) Agendar pacientes e orientá-los quanto aos
retornos, realizar procedimentos preventivos, tais
como escovação e aplicação de flúor e selantes.
B) Realizar procedimentos preventivos, tais como
escovação e aplicação de cariostático.
C) Realizar palestras à comunidade, cuidar do
material odontológico, esterilização do material e
realizar raspagem e alisamento das superfícies
dentárias.
D) Realizar procedimentos preventivos, desinfecção
do instrumental e extração de dentes decíduos.
E) Realizar lavagem, desinfecção e esterilização do
instrumental
odontológico;
cuidar
do
agendamento dos pacientes.

26 - O flúor é um dos métodos mais utilizados no controle
da cárie dental; qual das alternativas abaixo é verdadeira
em relação à ação preventiva do flúor?
A) o fluoreto de sódio a 1,80 % é a concentração para
uso tópico para aplicação nos consultórios
odontológicos.
B) o flúor nas águas de abastecimento representa um
excelente método preventivo, considerando que é
relativamente barato e alcança um grande número
de pessoas.
C) o bochecho fluoretado é realizado nas escolas
mensalmente, com fluoreto de sódio a 1,50%.
D) a forma mais efetiva de aplicação de flúor é o
método de escovação com flúor gel a 2,5%.
E) todas as alternativas estão corretas.
27 - Qual dos produtos abaixo relacionados não é
considerado solução desinfectante:
A) Solução aquosa de hipoclorito a 1%
B) Detergente enzimático
C) Solução aquosa de glutaraldeído a 2 %
D) Solução de álcool a 70%
E) Todas as alternativas estão corretas
28 - A transmissão de doenças infecciosas no consultório
odontológico tem sido um grande desafio para a equipe de
profissionais da área. Sendo assim, assinale qual das
doenças abaixo relacionadas não é causada por bactéria ou
vírus:
A) Diabete
B) Tuberculose
C) Rubéola
D) Herpes
E) Hepatite c

PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Médio
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:
A violência é a maior preocupação dos jovens:
64% deles morrem de medo de ser assaltados. Para discutir
até que ponto esse pavor altera a rotina dos adolescentes, a
revista Veja reuniu garotos e garotas de classe média de
São Paulo, entre 14 e 18 anos. Eis alguns desses
depoimentos.
Depoimento I (Camila, 15 anos)
A violência muda nossa rotina. Evito sair à noite.
Quando saio, prefiro ir a um shopping, pois sei que é um
lugar seguro. Em um bar, na rua, fico muito exposta. Entra
qualquer um.
Depoimento II (Luciana, 17 anos)
Também não ando mais sozinha, só
acompanhada. E a segurança de um lugar pesa bastante na
hora de escolher um programa.
Depoimento III (Lígia, 16 anos)
Tenho medo não apenas quando estou longe de
casa mas também perto. Há uma rua próxima de minha
casa que é bem escura. Não passo mais sozinha à noite por
lá. Prefiro dar uma volta maior para chegar em casa a
correr o risco de sofrer algum tipo de violência.
Depoimento IV (Juliano, 14 anos)
Eu até saio e freqüento bares na rua, mas sempre
com mais gente, nunca sozinho. Fico também bastante
atento para não ter nenhuma surpresa desagradável.
(A vida na bolha de plástico. Entrevista. Veja Jovem,
set. 2001. pp. 40-1, com adaptações.)
29 - Das afirmações seguintes com relação ao texto:
I – “NÃO SAIO SOZINHO” é ideia presente em todos os
depoimentos, exceto no depoimento III.
II – O tema de todos os depoimentos é “o comportamento
dos jovens face à violência”.
III – Através dos depoimentos, é possível constatar que a
violência é resultado do modelo de vida capitalista.
A) Estão corretos itens I e II.
B) Apenas item II está correto.
C) Estão corretos itens II e III.
D) Todos estão corretos.
E) Todos estão incorretos.
30 - Das afirmações seguintes com relação ao texto:
I – No texto, a expressão “morrem de medo” (1º parágrafo)
deve ser interpretada no sentido conotativo.
II – A construção “Prefiro dar uma volta maior para chegar
em casa a correr o risco” revela um emprego coloquial da
língua portuguesa.
III – Em “Para discutir até que ponto esse pavor altera a
rotina...”, “até” é uma preposição e tem a função de
expressar limite.
A) Apenas afirmativa I está correta.
B) Estão corretas afirmativas I e II.
C) Todas estão corretas.
D) Estão corretas afirmativas I e III.
E) Todas estão incorretas.

31 - Indique a alternativa cujo vocábulo destacado foi
empregado de maneira incorreta:
A) As despesas de mudança serão vultosas.
B) O deputado foi tachado de fisiológico.
C) Devemos ser fiéis ao cumprimento do dever.
D) Pediu-me que o ajudasse a discriminar as
despesas.
E) O ladrão foi pego em fragrante.
32 - Marque a opção em que todas as palavras apresentam
dígrafo:
A) pátria – calha – lógica
B) conta – nascimento – plástica
C) presunto – guitarra – banha
D) queixo – fábrica – ninho
E) máscara – máquina – prato
33 - Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente,
hiato, ditongo e tritongo:
A) leite – faixa – quaisquer
B) ameixa – faísca – países
C) pecuária – cordeiro – água
D) criaturas – couro – iguais
E) N. D. A.
34 - Assinale a alternativa correspondente à grafia correta
dos vocábulos:
discu___ão
an___iedade
cora___em
A) ss – s – g
B) ç – s – g
C) ss – c – g
D) ss – s – j
E) ç – c – j
35 - Assinale a alternativa que corresponde ao período de
pontuação correta:
A) Foi à porta espiou, correu para dentro assustada.
B) Foi à porta, espiou, correu, para dentro assustada.
C) Foi, à porta, espiou, correu para dentro assustada.
D) Foi à porta, espiou, correu para dentro assustada.
E) Foi à porta, espiou correu para dentro assustada.
36 - O processo de formação das palavras que ocorre
quando determinada palavra, sem sofrer qualquer
acréscimo ou supressão em sua forma, muda de classe
gramatical, denomina-se:
A) derivação prefixal
B) composição por aglutinação
C) composição por justaposição
D) siglonimização
E) derivação imprópria

37 - Dadas as sentenças:
I – Sem eu ler a procuração, eu não assino.
II – Isso é para mim? Obrigada!
III – Entre mim e Maria já não há mais nada.
Verificamos que:
A) Todas estão incorretas.
B) Está correta apenas a I.
C) Estão corretas apenas I e II.
D) Todas estão corretas.
E) Estão corretas apenas II e III.
38 - Assinale a alternativa que tem oração sem sujeito:
A) Necessita-se de mais interesse.
B) Choveu demais no último inverno.
C) Trouxeste os pacotes?
D) Ocorreu uma grande confusão na escola.
E) Viajaram o diretor e seus secretários.
39 - Na oração “Nossa terra, o Brasil, tem-nos
preocupado”, o termo em destaque tem a seguinte função
sintática:
A) complemento nominal
B) vocativo
C) objeto direto
D) aposto
E) adjunto adnominal
40 - Indique a alternativa em que o sinal indicativo de
crase está empregado incorretamente:
A) Aludi àquela casa antiga.
B) Vou à praia.
C) Andávamos à cavalo.
D) Pedimos arroz à grega.
E) Dobre à esquerda ali adiante.

