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CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
 

 
Para responder às questões 1 - 3 leia o trecho abaixo. 

 
Atentado à Democracia 

 
 Um relatório da Associação Nacional de Jornais (ANJ) revelou que, nos últimos 
doze meses, foram registrados no Brasil 31 casos de violação à liberdade de imprensa. 
Destes, dezesseis são decorrentes de sentença judicial – em geral, proferida por juízes 
de primeira instância. Trata-se de uma anomalia e de uma temeridade. Anomalia porque 
há muito o Judiciário tem demonstrado seu compromisso com a defesa da liberdade de 
imprensa e do livre pensamento, princípio fundamental dos regimes democráticos e 
cláusula pétrea da Constituição. A derrubada, pelo Supremo Tribunal Federal, da Lei de 
Imprensa instrumento de intimidação criado no regime militar, é só um exemplo recente 
dessa convicção. Assim, um juiz que, de forma monocrática, decide impor a censura a 
um veículo passa a contribuir uma aberração dentro do poder que ele representa. A 
freqüência com que esse tipo de atitude tem se repetido é uma ameaça aos valores 
democráticos do país e tem como conseqüência prática e deletéria o prejuízo do 
interesse público – já que, como no caso de que é vítima o jornal O Estado de São 
Paulo, priva-se a sociedade do direito à informação. (...) 

VEJA, 26 de agosto, 2009. 
 
1- Segundo o texto, a Associação Nacional de Jornal denuncia a violação do seguinte 

princípio democrático: 
A) livre pensamento. 
B) censura prévia. 
C) violação da honra. 
D) violação da intimidade. 
 
2- A Lei de Imprensa é tida como instrumento de intimidação porque: 
A) foi criada no regime militar. 
B) instituiu a censura prévia. 
C) defende o livre pensamento. 
D) dá força excessiva ao Poder Judiciário. 
 
3- O relatório elaborado pela Associação Nacional de Jornais foi citado na reportagem 

por todos os motivos abaixo, EXCETO: 
A) Alerta os leitores sobre casos de violação à liberdade de imprensa. 
B) Critica a postura de alguns juízes de primeira instância que proferiram sentenças 

responsáveis pela violação à liberdade de imprensa.  
C) Denuncia casos de violação à liberdade de imprensa. 
D) Sinaliza o ressurgimento de leis pró-censura.  
 
4- Observe a regência verbal e assinale a alternativa que NÃO contraria a norma culta: 
A) Marilda namorava o filho da secretária. 
B) Marilda namorava com o filho da secretária. 
C) Prefiro café do que leite. 
D) Prefiro café que leite.  
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5- Identifique o caso em que NÃO haja expressão numérica de sentido definido.  
A) Fui a terceira colocada no concurso. 
B) Tenho o triplo da sua idade. 
C) Já falei mil vezes que não viajarei amanhã 
D) Ele foi o primeiro aluno a chegar.  
 
6- Uma empresa fez a seguinte tabela relacionando o número de operários e o tempo 
gasto para construir uma piscina: 

Número de operários Tempo (dias) 
15 16 
12 x 

 
Para construir a mesma piscina e trabalhando no mesmo ritmo, pode-se afirmar que o 
valor de x corresponde a: 
A) 15 dias 
B) 16 dias 
C) 18 dias 
D) 20 dias 
 
7- Seja a equação x2 + x = 600. Uma das raízes encontradas como solução é 24. Então, 
a outra raiz vale: 
A) -25 
B) 22 
C) 23 
D) 25 
 
8-  Nas eleições em 1º turno em todo país, no dia 3 de outubro de 1996, inaugurou-se o 
voto eletrônico. Numa determinada seção eleitoral, cinco eleitores demoraram para 
votar, respectivamente: 1min 4s, 1min 32s, 1min 12s, 1min 52s e 1min 40s. A média 
aritmética do tempo de votação (em minutos e segundos) desses eleitores é: 
A) 1min 28s 
B) 1min 58s 
C) 1min 
D) 1 min 4s 
 
9- Uma loja de eletrodoméstico anuncia a seguinte promoção: 
Televisor 29, à vista, por apenas R$ 702,00 ou a prazo, em duas prestações mensais 
iguais de R$ 390,00, sendo a primeira paga no ato da compra. 
Nestas condições, a taxa mensal de juros embutida na venda a prazo é igual a: 
A) 20% 
B) 25% 
C) 15% 
D) 10% 
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10- O dono de uma pizzaria pretende colocar um painel na frente de seu 
estabelecimento, de dimensões 4 m por 5 m, que deve ser pintado em 30% de sua área. 
Da área pintada, 12% deve ser na cor azul, que será o nome da pizzaria. Sabendo que 
cada tubo de tinta possibilita pintar 1200 cm2, o número de tubos de tinta azul 
necessários é: 
A) 8 
B) 7 
C) 5 
D) 4 

 
11- De acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS), o princípio 
doutrinário da Universalidade significa : 

 
A) Todos devem participar do planejamento das ações . 
B) Que cada pessoa é um ser indivisível e integrante da comunidade. 
C) Todos são iguais perante o SUS. 
D) O sistema deve garantir a atenção a saúde de qualquer cidadão. 

 
12- São atribuições de um ACD, exceto : 

 
A) Fazer isolamento relativo. 
B) Selecionar moldeiras. 
C) Moldar pacientes desdentados. 
D) Confeccionar modelos de gesso. 

 
13- A infecção viral cujo agente etiológico é o mais resistente aos processos de 
esterilização é a : 

 
A) Hepatite B. 
B) AIDS. 
C) Tuberculose. 
D) Candidíase. 

 
14- As palavras hidrargismo e saturnismo estão relacionadas com os seguintes 
elementos químicos, respectivamente : 

 
A) Zn e Hg. 
B) Hg e Pb. 
C) Pb e Zn. 
D) Pb e Hg. 
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Atenção : As questões de números  15  e 16 referem-se aos enunciados a seguir. 
 
I - É um processo, físico ou químico, através do qual são destruídas todas as 
formas microbianas, inclusive os esporos bacterianos. 
 
II – É um processo físico ou químico, que destrói microorganismos presentes 
em objetos inanimados , mas não necessariamente  os esporos bacterianos. 
 
III – É a forma de contaminação que ocorre pelo contato direto entre o portador 
e o hospedeiro, por exemplo : doenças sexualmente transmissíveis, hepatites 
virais, HIV. 
 
IV – É a forma de contaminação que ocorre quando o hospedeiro entra em 
contato com uma superfície ou substância contaminada, por exemplo : hepatite 
B, Herpes simples. 
 
V – São usadas para manipular materiais, instrumentais contaminados e 
durante os procedimentos de limpeza e desinfecção do consultório. 
 
VI – São usadas para procedimentos não-invasivos. 
 
VII – É o conjunto de procedimentos (meios ou técnicas), de caráter preventivo, 
usados para impedir a penetração de microorganismos em área ou superfície 
que não os contenha. 
 
VIII – É o ato de redução ou redução parcial dos microorganismos da pele ou 
outros tecidos por métodos quimiomecânicos. 
 
IX – É um aldeído, substância com grande atividade biocida, agindo sobre 
bactérias na forma vegetativa, incluindo micobactérias, fungos lipofílicos, 
hidrófilos e esporos bacterianos, muito utilizado para esterilização de artigos 
críticos e termossensíveis. 
 
X – Substância que apresenta maior atividade germicida, tem baixo custo, além 
de ser o mais usado no nosso país. Atua por desnaturação das proteínas dos 
microorganismo e sua ação bactericida aumenta quando hidratado.É indicado 
para a desinfecção de superfícies e artigos, em estabelecimentos de saúde. É 
contra-indicado em acrílicos. 
 

 
 
 
 






PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO CALDAS 
CONCURSO PÚBLICO 001/2009 

 

 5 

15- A sequência correta que indica os conceitos para esterilização, contaminação indireta 
e assepsia respectivamente, estão corretamente indicados na alternativa : 

 
A) I – IV – VII.  
B) II – III – VIII. 
C) VII – IV – I. 
D) VIII – III – II. 

 
16- Os conceitos que identificam o álcool etílico e a desinfecção estão corretamente 
indicados na alternativa : 

 
A) IX – VIII. 
B) X – VII. 
C) X – II. 
D) IX – I. 

 
17- As substâncias a serem usadas para desinfetar Prótese de Acrílico e Siliconas, são 
respectivamente:  

 
A) Álcool etílico e Formaldeído. 
B) Hipoclorito de Sódio a 1% e Glutaraldeído a 2%. 
C) Solução de Iodo e Álcool Isopropílico. 
D) Clorexidina e Fenol Sintético. 

 
18- Alguns instrumentais e objetos usados na prática odontológica são classificados 
como Críticos (C) e Semi-Críticos (S/C). Usando C para críticos e S/C para Semi-Críticos, 
assinale a alternativa correta, para os  seguintes itens, respectivamente : 

 
I   –  Seringa para Moldagem/Plástica. 
II  –  Sonda Clínica. 
III –  Moldeira Metálica. 
IV –  Pinça Clínica. 
 
A) I –  C        II –  S/C       III –   C         IV –  S/C. 
B) I – S/C          II -    C          III – S/C      IV -    C. 
C) I -  S/C          II -  S/C        III  -  C     IV -    C. 
D) I -  C      II -    C          III -  S/C       IV -   S/C. 
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19- Um paciente de 55 anos, totalmente edêntulo no arco superior e parcialmente 
desdentado no arco inferior, necessita de receber duas próteses, uma PTR superior 
(dentadura) e uma PPR inferior (Roach). Assinale a alternativa que contiver a opção 
correta do material a ser utilizado para se proceder a moldagem inicial dos arcos do 
paciente em questão.  
A) Gesso Comum. 
B) Pasta Zincoenólica (Lysanda). 
C) Gesso Pedra. 
D) Alginato. 

 
20-  A autoclavagem  é um método muito eficiente para a esterilização de vários 
instrumentais e/ou objetos utilizados no dia-a-dia em um Consultório Odontológico.Em 
temperaturas entre 121ºC e 132 ºC, o vapor sob pressão é capaz de destruir todas as 
formas microbianas através de termocoagulação de proteínas. Das alternativas abaixo, 
assinale a que contiver um objeto que não é recomendado a sua esterilização em uma 
autoclave. 

 
A) Instrumentais de Aço Carbono. 
B) Alta Rotação/Micromotor. 
C) Porta Agulhas. 
D) Tesoura Cirúrgica. 

 







