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* 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.
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* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital
do Concurso Público nº 001/2012 de 05/11/2012, se adaptando ao novo calendário definido no Edital de Retificação nº 003/2013 de
08/03/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA.
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DATA: 28 DE ABRIL DE 2013

PARTE I – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
01 - Processo pelo qual se consegue destruir alguns
microrganismos patogênicos, mas não os esporulados,
aplicando-se geralmente a instrumentos, superfícies,
móveis, paredes e utensílios:
A) Esterilização.
B) Degermação.
C) Desinfestação.
D) Desinfecção.
E) Contaminação.
02 - Doença que está constantemente presente numa
população específica, ocorrendo dentro de uma perspectiva
habitual e usualmente numa frequência baixa ou
moderada:
A) Doença epidêmica.
B) Doença endêmica.
C) Doença hiperendêmica.
D) Doença pandêmica.
E) Doença infecciosa.
03 - Termo usado para designar as infecções adquiridas de
outras pessoas, paciente ou profissionais de saúde, em
qualquer sentido, em hospitais, consultórios e centros
congêneres:
A) Infecção emergente.
B) Infecção endógena.
C) Infecção cruzada.
D) Infecção exógena.
E) Todas as alternativas estão corretas.
04 - É muito importante conhecer a cronologia de erupção
dos dentes das crianças a fim de melhor se orientar o
desenvolvimento de sua dentição. Neste sentido se sabe
que a cronologia de erupção corresponde a:
A) Data que o dente irrompe na cavidade bucal.
B) Data que o dente realiza sua esfoliação na
cavidade bucal.
C) Período de formação dos dentes permanentes.
D) Período de formação dos dentes decíduos.
E) Todas as alternativas estão corretas.
05 - A primeira dentição que irrompe na boca é a decídua.
Os dentes de leite começam a aparecer por volta dos 06
meses de idade e completam-se aos 02 anos. A dentição
decídua é composta de:
A) 20 dentes: 08 na maxila e 12 na mandíbula.
B) 20 dentes: 10 na maxila e 10 na mandíbula.
C) 32 dentes: 16 na maxila e 16 na mandíbula.
D) 28 dentes: 14 na maxila e 14 na mandíbula.
E) 24 dentes: 12 na maxila e 12 na mandíbula.
06 - A Lei n. 8.142/90 (BRASIL, 1990) instituiu duas
“instâncias colegiadas” para a participação da comunidade
na gestão do SUS em cada esfera de governo. Estas
“instâncias colegiadas” são corretamente denominadas de:
A) Conferência de Saúde e Participação Coletiva.
B) Conselho de Saúde e Participação coletiva.
C) Participação Coletiva e Participação Individual.
D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
E) Participação Social e Câmara Municipal.

07 - A Portaria no 673/03, do Ministério da Saúde, alterou a
proporção de equipes de saúde bucal para 1:1, ou seja, para
cada equipe de Saúde da Família poderá ser integrada a
respectiva equipe de saúde bucal. Desta forma, O trabalho a
quatro mãos acaba por ser “aprendido” no serviço, e as
competências são discutidas no âmbito do planejamento das
equipes. Selecione a seguir uma das atribuições do Auxiliar de
Saúde Bucal na equipe de Saúde da Bucal:
A) Realizar ações de promoção e prevenção em saúde
bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante
planejamento local e protocolos de atenção à saúde.
B) Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção,
prevenção, assistência e reabilitação) individual e
coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos
específicos.
C) Administrar, coordenar e realizar a manutenção e a
conservação dos equipamentos odontológicos.
D) Encaminhar usuários a serviços de média e alta
complexidade, respeitando fluxos de referência e
contra referência locais.
E) Manter sob sua responsabilidade o acompanhamento
do plano terapêutico do usuário, proposto pela
referência.
08 - Conforme a Constituição Federal de 1988, o SUS é
definido pelo artigo 198 do seguinte modo: As ações e serviços
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de
acordo com as seguintes diretrizes:
I. Descentralização, Equanimidade e Universalização.
II. Atendimento integral, Gestão participativa e Distribuição.
III. Descentralização, Atendimento Integral e Participação da
comunidade.
IV. Equanimidade, Conveniamento com o setor privado e
Distribuição.
A) As alternativas I e II são verdadeiras.
B) As alternativas I e III são verdadeiras.
C) Somente a alternativa III é verdadeira.
D) As alternativas I, II e III são verdadeiras.
E) As alternativas I, II, III e IV são falsas.
09 - Trata-se de uma doença que se manifesta mais
significativamente acima de 45 anos e se caracteriza por uma
insuficiência absoluta ou relativa de insulina, causada pelas
alterações metabólicas dos carboidratos, lipídios e das
proteínas:
A) Hepatite B.
B) AIDS.
C) Rubéola.
D) Diabetes Mellitus.
E) Hipertireoidismo.
10 - O agregado de bactérias que coloniza a cavidade bucal e
consegue se fixar principalmente nas regiões de difícil limpeza,
como a região entre a gengiva e os dentes ou a superfície dos
dentes posteriores, que apresentam mais reentrâncias, é
denominado de:
A) Película adquirida.
B) Tártaro dentário.
C) Cálculo dentário.
D) Matéria alba.
E) Placa bacteriana.

11 - Anatomicamente o dente é formado por quatro
camadas diferentes. Selecione entre as alternativas uma
destas camadas descrita de forma correta:
A) Esmalte: camada externa, esbranquiçada e muito
dura.
B) Dentina: camada acima do esmalte, composta por
canalículos.
C) Polpa: parte de fora do canal, que contém sangue e
vasos.
D) Cemento: parte externa que forma o dente, ligada
ao osso alveolar.
E) Todas as alternativas estão corretas.
12 - São inflamações que atingem as estruturas que
suportam o dente no osso. Geralmente estão
acompanhadas de uma gengivite, de forma que, nos
estágios iniciais, nem se nota a diferença entre uma e
outra. Trata-se de uma:
A) Periodontite.
B) Gengivite.
C) Cárie dentária.
D) Pulpite.
E) Todas as alternativas estão corretas.
13 - Os órgãos do aparelho digestivo são os responsáveis
pela transformação dos alimentos em substâncias
aproveitáveis pelas células. Estes órgãos formam o canal
alimentar e para realizarem seu trabalho, recebem ajuda
das glândulas salivares, do fígado e do pâncreas,
denominados órgãos anexos do aparelho digestivo. Desta
forma, tem-se:
I - Canal alimentar: cavidade bucal, faringe, esôfago,
estômago e intestinos (delgado e grosso).
II - Órgãos anexos: glândulas salivares, fígado e pâncreas.
III - Terminações nervosas relacionadas com a percepção
dos odores.
A) As alternativas I e II são falsas.
B) As alternativas I e III são verdadeiras.
C) As alternativas I, II e III são verdadeiras.
D) Somente a alternativa I e II são verdadeiras.
E) As alternativas I, II e III são falsas.
14 - As doenças transmissíveis são capazes de "passar" de
um homem para o outro homem ou de um animal para o
homem. Dentre essas estão:
A) O reumatismo, o câncer, a asma, a desnutrição e o
bócio.
B) O sarampo, a tuberculose, a esquistossomose e o
tétano.
C) O câncer, o hipertireoidismo e a diabetes.
D) A asma, a gripe, a sífilis e a dengue.
E) A verminose, a gengivite e a cárie.
15 - Constitui-se de materiais odontológicos indicados
principalmente para a fixação de peças protéticas. Mas
também podem ser empregados como bases forradoras de
cavidades para amálgama e como restaurador provisório:
A) Cimentos de Policarboxilato de Zinco.
B) Hidróxido de cálcio.
C) Cimento de ionômero de vidro.
D) Resina composta.
E) Cimento de Hidróxido de Zinco.

16 - O desenvolvimento de programas de radioproteção, de
controle de qualidade das radiografias e de educação
continuada, são medidas importantes para diminuir os riscos
que estes agentes de carga podem causar na equipe de
profissionais, bem como diminuir os riscos decorrentes da
superexposição dos pacientes. Entre as medidas recomendadas,
podemos citar:
A) As tomadas radiográficas e o processamento dos
filmes devem ser realizados por qualquer pessoa
seguindo as normas de radioproteção.
B) O operador deve segurar o filme e não ficar fora do
alcance do feixe primário.
C) O exame radiográfico somente deve ser realizado com
o sentido de exame complementar, ou seja, sua
realização deve ser racionalizada.
D) A equipe odontológica e os acompanhantes do
paciente devem permanecer na sala durante o
acionamento do aparelho de raios X.
E) A entrada dos pacientes no ambiente onde o aparelho
de raios X estiver localizado, não deve ser limitada.
17 - As maiores queixas dos trabalhadores em saúde bucal
referem-se à ação dos agentes mecânicos, normalmente devido
a situações onde a correta postura de trabalho não é adotada.
Sobre a posição de trabalho é correto dizer que:
A) Durante o trabalho, as torções do corpo, os grandes
alongamentos ou os movimentos bruscos não causam
problemas para a saúde dos profissionais.
B) Uma correta posição de trabalho pode também
aumentar os riscos relativos aos agentes de carga
biológicos, porque propicia uma aproximação entre o
operador e a boca do paciente.
C) O trabalho em equipe, o uso de equipamentos
adequados e bem distribuídos no espaço físico, são
medidas ineficazes na eliminação dos efeitos
negativos destes agentes de carga em odontologia.
D) O trabalho odontológico realizado com os
profissionais incorretamente sentados pode ser mais
prejudicial ao corpo do que quando realizado na
posição em pé.
E) A posição em pé para o profissional e sentada para o
paciente, é a melhor maneira para a realização da
maioria das atividades clínicas intra-bucais.
18 - São cavidades que ocorrem nas superfícies proximais de
incisivos e caninos sem o envolvimento do ângulo incisal:
A) Classe II.
B) Classe I.
C) Classe IV.
D) Classe V.
E) Classe III.
19 - Consiste na remoção total ou parcial de uma lesão para ser
analisada microscopicamente. Este exame pode ser realizado
tanto em lesões benignas quanto malignas, sendo um meio
seguro para o diagnóstico do câncer bucal:
A) Biópsia.
B) Cultura.
C) Citologia.
D) Hemograma.
E) Antibiograma.

20 - O acolhimento não é uma etapa do atendimento, ele
deve estar presente durante todo o tratamento
odontológico. Para isso não há normas, apenas alguns
indicativos para a equipe de saúde bucal. Entre estes
indicativos, é correto:
A) Acreditar na capacidade de crescimento do ser
humano.
B) Estar desatento para a realidade da população que
procura o serviço.
C) Confirmar que a população não tem direitos e que
a equipe de saúde não tem o dever de lhe prestar
serviço.
D) Desconhecer a história de vida da pessoa que
procura o serviço (meio social, família, trabalho,
classe social.
E) Desconhecer
sentimentos,
experiências
e
expectativas do paciente para com a vida e para
com o tratamento.
21 - A cárie dentária tem sido definida como um processo,
isto é, uma sucessão de mudanças que ocorrem nos dentes,
que, com o decorrer do tempo, podem resultar na perda de
mineral do esmalte dentário. Esta perda pode se apresentar
de várias formas, desde pequenas manchas até grandes
cavidades. Sobre a cárie dentária é correto dizer que:
A) A presença de ácidos não provoca quedas do pH
da placa bacteriana.
B) Um dos fatores é a presença de um depósito de
microrganismos, o qual denominamos placa
bacteriana.
C) A esta reposição na estrutura dentária
denominamos de desmineralização.
D) Os microrganismos da placa não aderem ao dente
e não produzem ácidos.
E) O controle da ingestão de açúcar, não se constitui
em uma medida de controle da doença cárie.
22 - A Fluoretação da água de consumo é considerada por
muitos autores como o mais seguro, simples, efetivo e
econômico método de prevenção da cárie dental, sendo
recomendado por todas as organizações nacionais e
internacionais de saúde. Em termos médios, os benefícios
da água fluoretada podem ser assim resumidos:
A) Redução de 50 a 60% na prevalência de cárie.
B) 80% menos extrações de primeiros molares.
C) 06 vezes mais crianças livres de cárie.
D) Redução de cerca de 95% nas cáries proximais,
nos dentes da região anterossuperior.
E) Todas as alternativas estão corretas.
23 - Os bochechos com soluções à base de f1uoretos têm
alcançado grande sucesso no mundo inteiro por sua
comprovada eficácia, reduzido custo e facilidade de
aplicação. As soluções mais usadas são:
A) Flúor fosfato acidulado (FFA) a 1,23% para uso
semanal.
B) Dentifrício fluoretado a 1.100 ppm para uso
diário.
C) Fluoreto de sódio (NaF) a 0,05% para uso diário.
D) Fluoreto de sódio (NaF) a 0,2% para uso diário.
E) Todas as alternativas estão erradas.

24 - Em vigilância sanitária o princípio da precaução vem
sendo aplicado quando uma atividade representa ameaças
de danos ao meio ambiente ou à saúde humana; medidas
de precaução devem ser tomadas, mesmo se algumas
relações de causa e efeito não forem plenamente
estabelecidas cientificamente. Os principais elementos
desse princípio são:
A) O não estabelecimento de normas para a conduta
do particular, não impondo restrições e formas
específicas para a prática de determinados atos.
B) O uso de processos democráticos na adesão e
observação do princípio, inclusive o direito
público ao consentimento informado.
C) A limitação e o controle do exercício de alguns
direitos individuais, assegurados em lei, em
benefício do bem-estar da coletividade.
D) A apurar infrações e aplicar penalidades aos
servidores públicos e demais pessoas sujeitas à
disciplina administrativa.
E) Todas as alternativas estão corretas.
25 - Na função de gerenciamento de risco, a vigilância
sanitária tem como ações estratégicas:
A) Todas as alternativas estão corretas.
B) Fortalecimento do processo de descentralização
das ações de vigilância sanitária.
C) Participação nos processos de educação popular
em saúde.
D) Execução de programas de comunicação e
divulgação.
E) Produção do conhecimento, pesquisa e
desenvolvimento tecnológico.
26 - Ao se considerar que a equipe deve estar capacitada a
oferecer de forma conjunta ações de promoção, proteção,
prevenção, tratamento, cura e reabilitação, tanto no nível
individual quanto coletivo, está se desenvolvendo o
princípio de:
A) Intersetorialidade.
B) Interdisciplinaridade.
C) Profissionalismo.
D) Integralidade da atenção.
E) Ampliação e qualificação da assistência.
27 - É característico da atenção prestada nos serviços de
Atenção Básica que estes se ocupem das patologias mais
prevalentes nas comunidades. Os principais agravos que
acometem a saúde bucal e que têm sido objeto de estudos
epidemiológicos em virtude de sua prevalência e gravidade
são pela ordem:
A) Cárie dentária; má oclusão; câncer de boca;
traumatismos dentários; fluorose dentária;
edentulismo; e, doença periodontal.
B) Doença periodontal, cárie dentária; má oclusão;
câncer de boca; traumatismos dentários; fluorose
dentária; e, edentulismo.
C) Cárie dentária; doença periodontal; câncer de
boca; traumatismos dentários; fluorose dentária;
edentulismo; e, má oclusão.
D) Doença periodontal, cárie dentária; má oclusão;
câncer de boca; edentulismo; traumatismos
dentários; e, fluorose dentária.
E) Todas as alternativas estão corretas.

28 - A lesão cariosa é considerada como manifestação
clínica de uma infecção bacteriana. A atividade metabólica
das bactérias resulta em um contínuo processo de
desmineralização e remineralização do tecido dentário, e o
desequilíbrio nesse processo pode causar uma progressão
da desmineralização do dente com consequente formação
da lesão de cárie. Esse processo é influenciado por muitos
fatores determinantes, o que faz da cárie dentária uma
doença multifatorial. Os principais fatores de riscos
envolvidos no processo de desenvolvimento da cárie
dentária são:
A) Fatores culturais e socioeconômicos; diabetes;
fumo; ausência de controle de placa;
imunodepressão e stress.
B) Fatores culturais e socioeconômicos; falta de
acesso ao flúor; deficiente controle; mecânico do
biofilme (placa bacteriana); consumo excessivo e
frequente de açúcar e xerostomia.
C) Fatores culturais e socioeconômicos; exposição à
radiação solar; má higiene bucal; uso de próteses
dentárias mal ajustadas e deficiência imunológica.
D) Uso abusivo de formas tópicas de aplicação do
flúor (ocorrendo ingestão das mesmas) em locais
com uso sistêmico de flúor.
E) Fatores culturais e socioeconômicos; exposição à
radiação solar; e falta de acesso a tratamentos
básicos e especializados da cárie e da doença
periodontal.

PARTE II – PORTUGUÊS
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:
Aquisição à vista. A Bauducco, maior fabricante
de panetones do país, está negociando a compra de sua
maior concorrente, a Visconti, subsidiária brasileira da
italiana Visagis. O negócio vem sendo mantido sob sigilo
pelas duas empresas em razão da proximidade do Natal.
Seus controladores temem que o anúncio dessa união –
resultando numa espécie de AmBev dos panetones –
melindre os varejistas.
(Cláudia Vassallo, na Exame, dez./99)
29 - Das afirmações seguintes:
I – As duas empresas ( linha 4 ) de que fala o texto são
“Bauducco” e “Visagis”.
II – A aproximação do Natal é um dos motivos do sigilo
do negócio.
III – Entende-se, no texto por “aquisição à vista” que a
negociação está próxima.
A) Estão corretos apenas os itens II e III.
B) Estão corretos apenas os itens I e III.
C) Estão corretos apenas os itens I e II.
D) Apenas o item III está correto.
E) Todos estão corretos.
30 - Identifique o item que mostra uma causa para que o
negócio venha sendo mantido sob sigilo:
A) O fato de Visconti e Bauducco serem
concorrentes.
B) O provável melindre dos varejistas.
C) Devido a AmBev entrar no mercado de panetones.
D) Pelo fato da Visconti ser uma multinacional.
E) Nenhuma das respostas anteriores
31 - Que palavra tem o mesmo número de fonemas do
vocábulo CHEQUE?
A) fixo
B) ilha
C) caixa
D) lixo
E) sapato
32 - Identifique o item cujo vocábulo destacado foi
empregado de forma incorreta:
A) Foi acusado de discriminação racial.
B) A empregada guardou os mantimentos na
despensa.
C) Antes de soar o sino, todos devem estar de volta a
seus lugares.
D) Os detentos foram colocados em uma cela da
cadeia pública.
E) Apresentei o requerimento ao diretor e ele diferiu
meu pedido.
33 - Assinale o item que apresenta exemplo de composição
por aglutinação:
A) girassol
B) couve-flor
C) fidalgo
D) entardecer
E) felizmente

34 - Assinale a alternativa em que a frase esteja acentuada
corretamente:
A) Ontem ele não pôde vir, mas com certeza hoje ele
pode.
B) No comêço da festa, todas as pessoas falaram com
êle.
C) Deixaram os papéis sôbre a mêsa.
D) Não houve surprêsa, firmaram um nôvo acôrdo.
E) Era mais de uma hora quando servimos o almôço.
35 - Assinale a alternativa que apresenta a colocação
pronominal não recomendada no padrão formal de
linguagem:
A) Não me disseram a verdade.
B) Apelidaram-me de formoso.
C) Largaste-me só e desamparado.
D) Me impuseram severo castigo.
E) Apressa-se porque já é dia.
36 - Identifique nas frases a seguir a que apresenta
predicativo do objeto:
A) Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas.
B) O herói achou desprezível o motivo.
C) Cansados, os viajantes chegaram ao destino.
D) Os náufragos, desesperados, esperavam por
socorro.
E) São inadmissíveis atitudes como estas.
37 - O acento indicativo de crase está corretamente usado
em todas as frases, exceto em:
A) Mulheres à beira de um ataque de nervos.
B) Isto cheira à perfume francês.
C) Caminhava às pressas pela rua.
D) Aspiro àquela vaga.
E) A cidade à qual iremos possui belas praias.
38 - Identifique o período que apresenta oração
subordinada substantiva subjetiva:
A) Não sei se viajarei amanhã.
B) Tenho medo de que me traias.
C) É provável que ele chegue ainda hoje.
D) Admiramos os alunos que estudam.
E) Saimos quando era tarde.

Para responder a questão 40, observe esta tira abaixo:

39 - A concordância verbal está correta em todas as
alternativas, exceto em:
A) Vassouras comemoram seu aniversário em 29 de
setembro.
B) Mais de um aluno faltou.
C) Vendem-se casas de veraneio.
D) O relógio deu duas horas.
E) Havia sérios compromissos.
40 – A questão 40 refere-se a tira abaixo:
Das afirmações seguintes:
I – O humor da tira encontra-se na irritação da mãe de
Calvin, a qual parece chegar a seu limite quando ela não
discorda da sugestão dele de anestesiá-lo antes de lhe dar
banho.
II – O verbo “dar” forma uma locução verbal, em que se
flexiona somente o verbo auxiliar.
III – O verbo “passar” está empregado como infinitivo
impessoal.
A) Estão corretos apenas os itens I e III.
B) Estão corretos apenas os itens II e III.
C) Todos estão corretos.
D) Estão corretos apenas os itens I e II.
E) Apenas o item I está correto.

