
 
 

 
 

Concurso Público 
EDITAL N. 01/2009 

 
 
 

AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

Código 101 
 

Este caderno contém a Prova Objetiva abrangendo os conteúdos de Língua Portuguesa, 
Conhecimentos Gerais/Saúde Pública e Conhecimentos Específicos. 

 

Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no final deste caderno. 
 

Ao receber a Folha de Respostas: 
 confira seu nome, número de inscrição e o cargo; 
 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

O tempo de duração da prova abrange, inclusive, o tempo necessário à transcrição das respostas 
do rascunho para a Folha de Respostas. 

ATENÇÃO - Nos termos do Edital n. 01/2009, “Será eliminado do Concurso Público o candidato que 
[...]: portar arma(s) no local de realização das provas [...]; portar, mesmo que desligados ou fizer 
uso [...] de qualquer equipamento eletrônico [...] ou de instrumentos de comunicação interna ou 
externa, tais como telefone celular [...] entre outros [...]”. (subitem 5.21, alíneas “e” e “f”) 

 
DURAÇÃO DA PROVA: TRÊS HORAS 

 

Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 
 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 
 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra 
correspondente à resposta solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua 
resposta não será computada se houver marcação de mais de 
uma alternativa, questões não assinaladas ou questões 
rasuradas. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou 
rasurada. 
CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 
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A T E N Ç Ã O 

 
 

Sr.(a) Candidato(a), 
 
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha 

 cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas  assim 

distribuídas: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 15 
(quinze) questões de Conhecimentos Gerais/Saúde 
Pública e 15 (quinze) questões de Conhecimentos 
Específicos, todas perfeitamente legíveis. 
 
Havendo algum problema, informe imediatamente ao 

aplicador de provas para que ele tome as providências 

necessárias. 
 
Caso V. Sª não observe essa recomendação, não lhe 

caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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� Língua Portuguesa 
 
 
INSTRUÇÃO: As questões de 1 a 4 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente 

todo o texto antes de responder a elas. 
 
 

ESQUISTOSSOMOSE NA MIRA 
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A comunidade científica deu um importante passo para o combate à 
esquistossomose, doença que nos últimos 12 anos infectou 1,2 milhão de 
brasileiros e matou 6,5 mil, de acordo com o Ministério da Saúde. Em colaboração 
com grupos dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Irlanda, Alemanha e Japão, 
pesquisadores do Centro de Pesquisas René Rachou, unidade mineira da Fiocruz, 
analisaram o sequenciamento genético do parasita Shistosoma mansoni, causador 
da doença. A pesquisa permitirá o desenvolvimento de drogas contra o mal, que 
afeta mais de 250 milhões de pessoas em 76 países. [...]  

Até o momento, existe apenas uma droga disponível para tratamento da 
doença, cuja fórmula é guardada a sete chaves pelo laboratório Merck, que a 
descobriu. Em projeto desenvolvido há quase duas décadas ao custo de 15 
milhões de dólares, os cientistas de diferentes partes do mundo tentam descobrir 
novas formas de combate à doença. Centros de pesquisa internacionais 
finalizaram o sequenciamento do genoma, mas a disponibilização das informações 
à comunidade científica coube aos pesquisadores de Minas, que desenvolveram 
um banco de dados. 

Nesta primeira etapa do trabalho, os cromossomos da célula do DNA do 
parasita foram cortados em pequenos fragmentos e unidos posteriormente, para 
que suas características fossem conhecidas. [...] Foi desta forma que as 
informações genéticas do Schistosoma mansoni se tornaram um livro aberto. 

Neste livro é possível identificar as proteínas presentes no DNA do parasita 
e a função delas em sua vida. Dar sentido biológico às informações é o principal 
desafio do trabalho. [...]  

A esquistossomose vitima 8% da população de Minas Gerais, segundo o 
Ministério da Saúde. Não mata como outras doenças, mas debilita as pessoas 
infectadas, causando anemia, por exemplo. 

 
Jornal Estado de Minas – 02/06/2009 (Texto adaptado) 

 
Questão 1 
O emprego da palavra mira no título do texto associa-se  
 
A) ao combate à esquistossomose. 

B) à divulgação da esquistossomose. 

C) ao crescimento da esquistossomose. 

D) ao mapeamento da esquistossomose. 
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Questão 2 
De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que 
 
A) os cientistas mineiros, sozinhos, descobriram novas formas de combater a 

esquistossomose. 

B) já há muito interesse da indústria farmacêutica na produção de uma nova droga 
contra a esquistossomose. 

C) a pesquisa já rendeu a publicação de várias edições de um livro secreto. 

D) cientistas de vários países estão analisando o sequenciamento genético do parasita 
Shistosoma mansoni.  

 
 
Questão 3 
Leia o seguinte trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.  
 
O texto traz uma visão __________ sobre o combate à esquistossomose. 
 
A) romântica 

B) otimista 

C) filosófica 

D) inatingível 

 
 
Questão 4 
“Dar sentido biológico às informações é o principal desafio do trabalho.” (linhas 22 e 23) 
 
Sem que se altere o sentido da frase, a palavra sublinhada pode ser adequadamente 
substituída por 
 
A) estímulo. 

B) afrontamento. 

C) significado. 

D) rumo. 
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Questão 5 
Assinale a alternativa em que NÃO há erro de acentuação gráfica. 
 
A) A comunidade científica concluirá o estudo o mais rapido possível. 

B) O parasita pode se fixar no figado. 

C) Os pesquisadores tambem mapeiam o metabolismo do parasita. 

D) Os pesquisadores desenvolveram um banco de dados, contendo várias informações 
sobre o genoma. 

 
 
Questão 6 
Assinale a alternativa em que as palavras estão grafadas corretamente. 
 
A) avisar - obituração  

B) imunização - analizar  

C) infecção - transmissão 

D) compreenção - lesão 

  
 
 
Questão 7 
“A esquistossomose vitima 8% da população de Minas Gerais [...].” (linha 24) 
 
  Na frase acima, a palavra sublinhada  
                     
A) indica uma qualidade. 

B) nomeia um ser. 

C) indica uma ação. 

D) substitui um nome. 

 
 

Questão 8 
Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância verbal. 
 
A) Eu e você pensamos de forma diferente. 

B) Quem vai dar a boa notícia serei eu. 

C) Os culpados somos nós. 

D) Aluga-se laboratórios para experiências.  
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As questões 9 e 10 devem ser respondidas a partir da leitura do seguinte texto. 

 
 

 
Guilherme Costa 
 
Não poderei comparecer à 
reunião no laboratório de 
parasitologia amanhã. 
   
                José Carlos 
                      26/03/09 
 

  
Questão 9 
Esse texto é 
 
A) uma carta. 

B) um aviso. 

C) uma circular. 

D) um bilhete. 

 
 
 
Questão 10 
O texto lido informa que  
 
A) José Carlos não comparecerá à reunião do dia 27 de março. 

B) José Carlos não comparecerá à reunião do dia 26 de março. 

C) Guilherme não comparecerá à reunião do dia 26 de março. 

D) Guilherme não comparecerá à reunião do dia 27 de março. 






7 
 

Conhecimentos Gerais/Saúde Pública  
 
Questão 11 
Na Constituição brasileira de 1988, a saúde é 
 
A) um dever da população. 

B) um direito do Estado. 

C) um direito de todos. 

D) um direito dos municípios. 

 
 

Questão 12 
Segundo a Constituição Brasileira, a participação da comunidade no Sistema Único de 
Saúde é 
 
A) proibida. 

B) obrigatória. 

C) desnecessária. 

D) tolerada. 

 
 
 
Questão 13 
Conforme determinado pela Constituição Brasileira de 1988, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

B) A assistência à saúde é proibida à iniciativa privada. 

C) A assistência à saúde deve ser prioritariamente desenvolvida pela iniciativa privada. 

D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada inclusive de empresas ou capitais 
estrangeiros. 
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Questão 14 
Segundo a Lei n. 8.080/90, está incluída no campo de atuação do  Sistema Único de 
Saúde (SUS) a seguinte ação: 
 
A) vigilância monetária. 

B) vigilância fiscal. 

C) vigilância sanitária. 

D) vigilância estrutural. 

 
 
Questão 15 
Segundo a Lei n. 8.080/90, os municípios 
 
A) não podem constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e serviços 

de saúde que lhes competem. 

B) são obrigados a constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e 
serviços de saúde que lhes competem. 

C) devem pedir mudanças na legislação federal por estarem impedidos  de constituir 
consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e serviços de saúde que lhes 
competem.  

D) podem constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e serviços de 
saúde que lhes competem.   

 
 
 
Questão 16 
Com relação à rede assistencial do SUS, é CORRETO afirmar que 
 
A) não existem problemas para o encaminhamento de pacientes para as especialidades 

(sistema de referência). 

B) não existe fragmentação do processo de trabalho. 

C) existe adequada interação entre as equipes de trabalho. 

D) existe demanda por qualificação dos trabalhadores. 
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Questão 17 
Quanto à implementação de ações de humanização na rede SUS, analise os seguintes 
objetivos e assinale a alternativa INCORRETA.  
 
A) Evitar o diálogo entre os trabalhadores e a administração pelo risco de atrito.  

B) Implantar grupos de trabalho de humanização. 

C) Sensibilizar as equipes de saúde para o problema da violência. 

D) Viabilizar a participação ativa dos trabalhadores nas unidades de saúde. 

 
 
 
Questão 18 
O SUS, segundo a Lei n. 8.080/90, conta, em cada esfera de governo, com instâncias 
colegiadas.   
 
Com relação às instâncias colegiadas do SUS, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Conferência Estadual de Saúde 

B) Conselho Nacional de Saúde 

C) Conselho Nacional de Educação 

D) Conferência Municipal de Saúde 

 
 
Questão 19 
De acordo com a legislação, NÃO fazem parte da composição do Conselho Nacional de 
Saúde: 
 
A) representantes dos usuários. 

B) representantes dos profissionais de saúde. 

C) representantes dos prestadores de serviços de saúde. 

D) representantes dos senadores. 
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Questão 20 
Para receberem recursos financeiros de forma regular e automática conforme a Lei n. 
8.142/90, os municípios deverão contar com 
 
A) Fundo Municipal de Saúde. 

B) Fundo Municipal de Saneamento. 

C) Fundo Municipal de Vigilância Sanitária. 

D) Fundo Municipal de Projetos. 

 
Questão 21 
NÃO fazem parte dos dados e informações que alimentam o Sistema Nacional de 
Vigilância Epidemiológica: 
 
A) dados demográficos. 

B) dados de morbidade. 

C) dados de mortalidade. 

D) dados de gastos financeiros. 

 
 
Questão 22 
Considerando o que está proposto pela Vigilância Epidemiológica com relação à 
notificação compulsória de doenças, é CORRETO afirmar que 
 
A) deve ser notificada a simples suspeita das doenças que estão na lista de doenças de 

notificação compulsória. 

B) devem ser notificados apenas os casos confirmados das doenças que estão na lista 
de doenças de notificação compulsória. 

C) a notificação deve ser tornada pública de imediato. 

D) a notificação só pode ser feita após a internação do paciente em hospital. 
 
 
 
Questão 23 
Considerando o que está proposto pelo Ministério da Saúde, devem fazer parte do 
sistema de notificação na vigilância epidemiológica: 
 
A) as unidades de saúde públicas. 

B) as unidades de saúde públicas e filantrópicas. 

C) as unidades de saúde privadas. 

D) as unidades de saúde públicas, filantrópicas e privadas.  
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Questão 24 
Na vigilância epidemiológica, as informações oriundas da imprensa devem ser 
 
A) consideradas. 

B) desconsideradas. 

C) rejeitadas. 

D) desmentidas. 

 
Questão 25 
Na vigilância epidemiológica, as informações oriundas da própria comunidade são fontes 
 
A) pouco confiáveis de dados. 

B) importantes de dados. 

C) sujeitas a muitos erros. 

D) que podem gerar confusões.  
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� Conhecimentos Específicos  
 
 
Questão 26 
São doenças infecciosas passíveis de transmissão durante a prática odontológica, 
EXCETO 
 
A) sífilis. 

B) gonorreia. 

C) parotidite virótica. 

D) leucoplasia. 
 
 
Questão 27 
Para assegurar a imunidade da equipe odontológica, o esquema de vacinação contra a 
hepatite B é 
 
A) zero, um, dois meses com uma dose de reforço aos 12 meses. 

B) zero, seis, 12 meses. 

C) zero, um mês. 

D) dose única. 
 
 
Questão 28 
Em relação à lavagem de mãos, analise as seguintes afirmativas e assinale com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) Lavar as mãos é a ação mais importante para prevenção e controle de infecção. 

(    ) O uso de luvas diminui a frequência da lavagem das mãos. 

(    ) Digluconato de clorexidina, PVP-I e álcool isopropílico levam a uma redução 
imediata da microbiota das mãos. 

(    ) Existem comprovações de que o tamanho das unhas não altera a contagem de 
microorganismos sob as mesmas, desde que se faça uso de AL ool iodado a 1%. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (F) (V) (F) 

B) (F) (V) (F) (F) 

C) (V) (F) (V) (V) 

D) (F) (V) (F) (V) 
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Questão 29 
São fontes de contaminação existentes na prática odontológica, EXCETO 
 
A) preparo de dentes com pontas de alta rotação. 

B) uso de jato de ar/água na seringa tríplice. 

C) uso de aparelhos ultrassônicos. 

D) polímeros não armazenados em geladeira. 
 
 
Questão 30 
Para a extração de um resto radicular do elemento 17, o fórceps mais indicado é o 
 
A) 69. 

B) 18 R. 

C) 18 L. 

D) 17. 
 
 
Questão 31 
Quando um paciente entra em um quadro de lipotimia, é INCORRETO afirmar que ele 
 
A) tem vasoconstrição cerebral momentânea. 

B) possivelmente está em jejum prolongado. 

C) apresentará palidez e sudorese. 

D) apresentará hematúria. 
 
 
Questão 32 
Todos os materiais abaixo podem ser esterilizados em autoclave a 121 C durante                
30 minutos, EXCETO 
 
A) agulha de sutura. 

B) agulhas ocas. 

C) agulhas para seringa carpule. 

D) escovas de fibra. 
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Questão 33 
São elementos que compõem a coroa do 1o molar superior permanente, EXCETO 
 
A) cúspides. 

B) sulcos principais e secundários. 

C) cristas marginais. 

D) bordas incisais. 
 
 
 
Questão 34 
Em relação ao cimento ionômero de vidro, todos os procedimentos abaixo estão corretos, 
EXCETO 
 
A) proporcionar pó e líquido sobre a placa de manipulação somente no momento da 

utilização. 

B) dividir o pó em duas ou três partes e incorporar suavemente ao líquido um incremento 
por vez. 

C) observar que o tempo de trabalho se inicia quando começa a geleificação do material 
que só então deve ser introduzido na seringa centrix. 

D) executar sempre movimentos circulares de aglutinação no menor espaço da placa e 
nunca armazenar o líquido em geladeira. 

 
 
 
Questão 35 
Em relação às propriedades gerais dos gessos de uso odontológico, podemos afirmar que 
 
A) o tempo de presa é normalmente de 30 minutos. 

B) o tempo de espatulação é normalmente de 20 a 30 segundos. 

C) o tempo de trabalho é normalmente de três minutos. 

D) o tempo de obtenção do modelo de trabalho é normalmente de 24 horas. 
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Questão 36 
Em relação ao cimento fosfato de zinco, analise as seguintes afirmativas e assinale com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) As cápsulas pré-dosadas disponíveis no mercado são a melhor opção do material, já 

que a técnica de manipulação é crítica. 

(    ) A técnica de espatulação pode ser realizada sobre uma placa de vidro resfriada. 

(    ) O pó deve ser incorporado ao líquido em uma única porção, desde que se utilize a 
colher medida que acompanha o kit pó-líquido. 

(    ) Os instrumentos utilizados para manipulação e inserção do material devem ser 
imersos em água até que o cimento se solte. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (F) (F) (V) 

B) (F) (V) (F) (V) 

C) (F) (F) (V) (F) 

D) (V) (V) (V) (F) 
 
 
Questão 37 
Os seguintes instrumentos são utilizados para a escultura de uma restauração de 
amálgama, EXCETO 
 
A) discoidecleoide. 

B) espátulas de Hollemback n. 35. 

C) espátulas de aço n. 36. 

D) colher de dentina n. 11. 
 
 
 
Questão 38 
As seguintes manobras são realizadas para minimizar a incorporação de bolhas de ar na 
manipulação do gesso, EXCETO 
 
A) espatulação com movimentos vigorosos contra a parede do gral de borracha. 

B) utilização de vibrador durante a homogenização e vazamento dos modelos. 

C) pincelar o gesso sobre o molde em pequenas porções num primeiro momento. 

D) acrescentar a água ao pó e espatular gentilmente no início da homogenização. 
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Questão 39 
Em relação ao aerossol, analise as seguintes afirmativas e assinale com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) O aerossol é constituído de partículas maiores que 150 microns que flutuam em 

corrente de ar. 

(    ) Os últimos relatos da literatura revelam evidências de transmissão do HIV pelo 
aerossol na atividade clínica. 

(    ) O antígeno de superfície da hepatite B nunca foi encontrado no ar durante o 
tratamento de pacientes portadores de HBV em consultórios odontológicos. 

(    ) Não existem evidências de transmissão do HIV e do HBV por via respiratória. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (V) (F) (F) 

B) (V) (F) (F) (V) 

C) (F) (F) (V) (V) 

D) (F) (V) (V) (F) 
 
 
 
Questão 40 
São finalidades do cimento hidróxido de cálcio, EXCETO 
 
A) isolamento térmico. 

B) indução de formação de dentina. 

C) cimentação de próteses provisórias. 

D) recobrimento gengival pós-cirúrgico. 
 







