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                                  Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário  
 

 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da 

prova; 

 for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

 ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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1. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Contato social é considerado fator de transmissão para o HIV. 
b) O HIV não é transmitido por picada de mosquito. 
c) Instrumentos de acupuntura podem transmitir o HIV se não forem esterilizados ou descartáveis. 
d) A saliva não transmite o vírus da AIDS. 
e) O HIV pode ser transmitido através de sangue contaminado. 
 
2. Qual das doenças abaixo não é contraída através de instrumental contaminado: 
 
a) Herpes 
b) Câncer de boca 

c) Hepatite 
d) AIDS 

e) Verruga (HPV). 

 
3. Instrumento utilizado para desinfecção do canal radicular: 
 
a) Broca esférica 
b) Cureta alveolar 

c) Lima Hedstroen 
d) Pinça goiva 

e) Cureta de dentina 

 
4. Material usado na obturação dos canais radiculares: 
 
a) Ionômero de vidro 
b) Resina composta 

c) Cones de guta-percha 
d) Amálgama 

e) Selante 

 
5. Qual dos materiais abaixo não é utilizado para moldagem protética: 
 
a) Alginato 
b) Godiva 

c) Silicone 
d) Cimento resinoso 

e) Hidrocolóide reversível 

 
6. Instrumento utilizado para condensação da massa do amalgama ainda em estado plástico dentro da cavidade dentária: 
 
a) Brunidor 
b) Calcador 

c) Hollemback 
d) Porta-amálgama 

e) Esculpidor de Frahm 

 
7. Qual dos fios abaixo utilizados para sutura é o mais fino: 
 
a) 3-0 
b) 4-0 

c) 5-0 
d) 0-0 

e) 2-0 

 
8. O polimento coronário é realizado com pasta de pedra-pomes e água que é aplicada no dente com aparelho de baixa 

rotação e: 
 
a) Fita abrasiva 
b) Taça de borracha 

c) Broca shofu 
d) Fio dental 

e) Espátula 

 
9. Instrumental utilizado para exodontias: 
 
a) Cureta 
b) Pinça 

c) Fórceps 
d) Lima 

e) Espátula 

 
10. O dente primeiro molar superior decíduo esquerdo é o: 
 
a) 54 
b) 74 

c) 85 
d) 75 

e) 64 

 
11. Material usado para restaurações que utiliza aparelho fotopolimerizador: 
 
a) Amálgama 
b) Óxido de zinco 

c) Cimento de hidróxido de cálcio 
d) Resina composta 

e) Selante 

 
12. O comprimido de AAS que o dentista prescreve para o paciente e este ingere com um pouco de água configura uma via de 

administração medicamentosa: 
 
a) Parenteral 
b) Intramuscular 

c) Endovenosa 
d) Enteral 

e) Sublingual 

 
13. O arco dentário superior completo da dentição permanente possui quantos dentes: 
 
a) 14 
b) 18 

c) 10 
d) 12 

e) 16 
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14. Qual das alternativas abaixo representa o processo de esterilização mais lento: 
 
a) Estufa a 160°C 
b) Autoclave 

c) Estufa a 170°C 
d) Solução de glutaraldeído 

e) Água em ebulição 

 
15. Qual das doenças abaixo pode ser contraída através de contato social: 
 
a) Influenza 
b) Herpes 

c) AIDS 
d) Hepatite 

e) Sífilis 

 
Texto I 
 

Respeite os limites físicos 
Anderson Moço (novaescola@atleitor.com.br) 

 
Nos últimos minutos de uma partida de futebol, no trecho final de uma longa corrida ou depois de seguidas subidas ao bloqueio 
num jogo de vôlei, pernas e braços parecem fracos, como se não mais obedecessem aos comandos do cérebro. Cansados, os 
músculos pedem para parar: eles estão entrando em fadiga. No dia seguinte, se o esforço foi demasiado, a dor entra em ação. 
Pesadas, coxas e antebraços "reclamam" a cada movimento, nos deixando prostrados. Felizmente, esse quadro costuma durar 
pouco: basta voltar a exercitar o grupo muscular afetado depois de um período de pelo menos 24 horas de descanso. 
 
Todo mundo que faz ou já fez atividade física sabe que a dor e a fadiga são duas sensações normais. Elas funcionam como 
um alarme do organismo, informando que nosso corpo está operando em sua capacidade máxima e precisa de uma folga. 
Ignorar esse alerta biológico pode ser bastante perigoso e acabar levando a uma lesão séria, que pode demorar meses para 
ser curada. Nas aulas de Educação Física, a turma deve trabalhar essa importante lição. 
 
16.  Em “parecem fracos, como se não mais obedecessem aos comandos do cérebro”, o verbo destacado indica: 

 
a) uma possibilidade 
b) uma improbabilidade 

c) uma ação certa no presente 
d) uma ação certa no passado 

e) uma ação incerta no passado 

 
17.  Em “Nos últimos minutos de uma partida de futebol, no trecho final de uma longa corrida ou depois de seguidas subidas ao 
bloqueio num jogo de vôlei, pernas e braços parecem fracos” os termos destacados estão empregados, respectivamente, na 

função de: 
 
a) sujeito e predicativo do sujeito 
b) objeto e predicativo do objeto 
c) adjuntos adnominais e objeto direto 

d) adjuntos adverbiais e objetos direto 
e) sujeito e objeto direto 

 
18. Em “Cansados, os músculos pedem para parar” temos a característica antecipada. Analise as orações a seguir: 

 
I – Estressado, o médico saiu da cirurgia. 
II - O médico saiu da cirurgia estressado. 
III – O médico estressado saiu da cirurgia. 
 
O (s) item (s) que mantém (mantêm) a característica com sentido semelhante ao do trecho destacado é (são): 
 
a) I apenas 
b) Apenas I e II 

c) I e III apenas 
d) II apenas  

e) III apenas 

 
19. “eles estão entrando em fadiga” O pronome pessoal desse trecho refere-se à: 

 
a) pernas e braços 
b) comandos 

c) músculos 
d) pessoas 

e) cansados 

 
20. “No dia seguinte, se o esforço foi demasiado” o termo destacado poderia ser substituído, considerando as alterações 

verbais necessárias, sem prejuízo de sentido por: 
 
a) mesmo que 
b) porquanto 

c) conquanto 
d) embora 

e) caso 

 
21.  “Todo mundo que faz ou já fez atividade física sabe que a dor e a fadiga são duas sensações normais.” O conectivo QUE, 

nesse trecho, é: 
 
a) conjunção causal 
b) conjunção integrante 

c) partícula de realce 
d) pronome relativo 

e) conjunção consecutiva 

 
22.  “Elas funcionam como um alarme do organismo” O pronome pessoal faz referência ao termo: 

 
a) sensações 
b) dor e fadiga 

c) pernas e braços 
d) capacidade máxima 

e) alarme do organismo 
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23.  “precisa de uma folga” O complemento destacado é igual, em seu tipo e emprego, ao da oração: 

 
a) Resolve-se problemas jurídicos. 
b) Saímos apressadamente. 

c) Confiei em meus amigos. 
d) Nada foi em vão. 

e) Encontrei os velhos conhecidos. 

 
24.  “Nas aulas de Educação Física, a turma deve trabalhar essa importante lição.” A vírgula separa: 
 
a) Adjunto adverbial de tempo 
b) Aposto 

c) Vocativo 
d) Adjunto adverbial de lugar 

e) Adjunto adverbial de afirmação 

 
25.  “está operando em sua capacidade máxima” O pronome possessivo SUA faz referência a: 

 
a) capacidade b) máxima c) organismo d) folga e) alerta 
 
26.  Vovó Moacir separa do seu salário a quantia de R$ 60,00 com o intuito em dividir para seus dois netos Gutemberg e 
Mateus, de acordo com a razão de 2/3. Determine a diferença entre a parte maior pela a menor que os netos receberão: 
 

a) 8 b) 10 c) 12 d) 12 e) 14 
 
27.  A expressão 0,2727... é uma dizima periódica composta. A geratriz dessa dizima é representado pela fração M/N, nessa 
situação podemos garantir que M + N é igual a: 
 
a) 18 b) 17 c) 16 d) 15 e) 14 
 
28. Um relato de um grande empresário do ramo alimentício, revela que quando iniciou a fabricação de doces, procurava 
vender em repartição pública. Colocava sempre sua produção em caixas todas iguais. Numa determinada semana preencheu 
19 caixas deixando a vigésima caixa com 15 potes de doce, isto é, com 1 pote de doce a menos que sua capacidade. Nessa 
situação, podemos garantir que a produção nessa determinada semana corresponde a: 
 

a) 337 potes de doce 
b) 248 potes de doce 

c) 319 potes de doce 
d) 296 potes de doce 

e) 358 potes de doce 

 
29.  Perto da casa da professora Julieta, passam duas linhas de ônibus que Julieta pode utilizar para seu deslocamento até o 
trabalho, os ônibus são pontuais nos seus horários. Um passa de 15 em 15 minutos e o outro de 25 em 25 minutos. 
Considerando que os dois ônibus passem juntos às 8:00 horas, a que horas passarão juntos novamente? 
 
a) 9h 15 min b) 9h 30 min c) 9h 45 min d) 9h 55 min e) 10h 30 min 
 
30.  Após uma pesquisa sobre o uso de motocicletas numa empresa de Pernambuco, o gerente observou que o número de 
motocicletas é o triplo de automóveis no estacionamento da empresa. Considerando que no pátio existem automóveis e 
motocicletas, com o total de 130 rodas. Determine o número de veículos que se encontram no pátio: 
 
a) 50 b) 51 c) 52 d) 53 e) 54 
 







