
                                                                                                                   

Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista  – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2010 

 

 
 

ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento 
usado para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 

precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 

esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus 

limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 

total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco 

será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua 

saída, que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência 

acarretará a sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
Para responder às questões, leia o texto abaixo 
de Machado de Assis. Em todas elas temos 
apenas uma alternativa CORRETA. 
 

UM APÓLOGO 

 
Obra Completa, de Machado de Assis, vol. II, Nova Aguilar, 

Rio de Janeiro, 1994. 

 
ERA UMA VEZ uma agulha, que disse a um 
novelo de linha:  
— Por que está você com esse ar, toda cheia de 
si, toda enrolada, para fingir que vale alguma 
coisa neste mundo?  
— Deixe-me, senhora.  
— Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque 
lhe digo que está com um ar insuportável? 
Repito que sim, e falarei sempre que me der na 
cabeça.  
— Que cabeça, senhora? A senhora não é 
alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que 
lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que 
Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe 
a dos outros.  
— Mas você é orgulhosa.  
— Decerto que sou.  
— Mas por quê?  
— É boa! Porque coso. Então os vestidos e 
enfeites de nossa ama, quem é que os cose, 
senão eu?  
— Você? Esta agora é melhor. Você é que os 
cose? Você ignora que quem os cose sou eu, e 
muito eu?  
— Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, 
prendo um pedaço ao outro, dou feição aos 
babados...  
— Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, 
vou adiante, puxando por você, que vem atrás, 
obedecendo ao que eu faço e mando...  
— Também os batedores vão adiante do 
imperador.  
— Você é imperador?  
— Não digo isso. Mas a verdade é que você faz 
um papel subalterno, indo adiante; vai só 
mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho 

obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, 
ajunto...  

Estavam nisto, quando a costureira chegou 
à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se 
passava em casa de uma baronesa, que tinha a 
modista ao pé de si, para não andar atrás dela. 
Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da 
agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha, 
e entrou a coser. Uma e outra iam andando 
orgulhosas, pelo pano adiante, que era a melhor 
das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis 
como os galgos de Diana — para dar a isto uma 
cor poética. E dizia a agulha:  
— Então, senhora linha, ainda teima no que 
dizia há pouco? Não repara que esta distinta 
costureira só se importa comigo; eu é que vou 
aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, 
furando abaixo e acima.  

A linha não respondia nada; ia andando. 
Buraco aberto pela agulha era logo enchido por 
ela, silenciosa e ativa como quem sabe o que 
faz, e não está para ouvir palavras loucas. A 
agulha vendo que ela não lhe dava resposta, 
calou-se também, e foi andando. E era tudo 
silêncio na saleta de costura; não se ouvia mais 
que o plic-plic plic-plic da agulha no pano. 
Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, para 
o dia seguinte; continuou ainda nesse e no 
outro, até que no quarto acabou a obra, e ficou 
esperando o baile.  
    Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. 
A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a 
agulha espetada no corpinho, para dar algum 
ponto necessário. E quando compunha o vestido 
da bela dama, e puxava a um lado ou outro, 
arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, 
acolchetando, a linha, para mofar da agulha, 
perguntou-lhe:  
— Ora agora, diga-me quem é que vai ao baile, 
no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido 
e da elegância? Quem é que vai dançar com 
ministros e diplomatas, enquanto você volta 
para a caixinha da costureira, antes de ir para o 
balaio das mucamas? Vamos, diga lá.  

Parece que a agulha não disse nada; mas um 
alfinete, de cabeça grande e não menor 
experiência, murmurou à pobre agulha:  



 
Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista/PE 

Concurso Público Nº 001/2010 
ACD – ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 

ASCONPREV                                                                                                                                                        Página 2 de 10 
 

— Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir 
caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, 
enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze 
como eu, que não abro caminho para ninguém. 
Onde me espetam, fico. 
 
QUESTÃO 1 
 
Podemos classificar o texto “O Apólogo” no 
tocante aos gêneros textuais como: 
a) Lenda; 
b) Fábula; 
c) Conto; 
d) Mito; 
e) Descrição. 
 
QUESTÃO 2 
 
Acerca das personagens do texto, podemos 
AFIRMAR que: 
a) a agulha não se conformava com o ar de 
superioridade da linha; 
b) a agulha era orgulhosa, arrogante; 
c) o alfinete gozava na vida à custa da agulha; 
d) o alfinete era orgulhoso e arrogante; 
e) o alfinete fez a linha se entender com a 
agulha. 
 
QUESTÃO 3 
 
O fundo moral do texto “O Apólogo” é: 
a) os valores humanos não são colocados em 
evidência;  
b) a realidade do cotidiano pode ser 
homogênea; 
c) as pessoas têm valores diferentes; 
d) as pessoas são iguais quando estão num 
mesmo contexto social; 
e) há pessoas que se consideram mais 
importantes que as outras. 
 
QUESTÃO 4 
 
“— Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque 
lhe digo que está com um ar insuportável?” 
Analise o trecho acima e assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) o travessão foi usado para ligar grupos de 
palavras;  
b) o por quê é separado com acento por se 
tratar de um substantivo; 
c) a palavra insuportável é acentuada por ser 
paroxítona terminada em vel; 
d) o travessão é usado para indicar mudança de 
interlocutor nos diálogos; 
e) a palavra porque é junto sem acento por ser 
um advérbio. 
 
QUESTÃO 5 
 
“Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da 
agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha, 
e entrou a coser. Uma e outra iam andando 
orgulhosas, pelo pano adiante, que era a melhor 
das sedas,...” 
Considerando a pontuação do trecho acima, a 
alternativa CORRETA é: 
a) a vírgula separa orações coordenadas 
assindéticas, oração coordenada sindética, 
adjunto adverbial de lugar; 
b) a vírgula separa orações coordenadas, oração 
sindética, aposto; 
c) a vírgula separa orações sindéticas, oração 
assindética, aposto; 
d) a vírgula separa orações sindéticas, oração 
sindética, aposto; 
e) a vírgula separa orações coordenadas, oração 
assindética, adjunto adverbial; 
 
QUESTÃO 6 
 
“Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, 
para o dia seguinte;...”  
“A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a 
agulha espetada no corpinho,...” 
Considerando o trecho acima, os destaques são, 
respectivamente:  
a) oração subordinada reduzida de infinitivo; 
oração subordinada adjetiva restritiva; 
b) oração subordinada reduzida de gerúndio; 
oração adjetiva explicativa; 
c) oração subordinada reduzida de particípio; 
oração subordinada adjetiva; 
d) oração subordinada reduzida de particípio; 
oração subordinada adjetiva restritiva; 
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e) oração subordinada adverbial temporal; 
oração subordinada adjetiva. 
 
 
 
QUESTÃO 7 
 
“— Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir 
caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, 
enquanto aí ficas na caixinha de costura.” 
Considerando o trecho acima, podemos 
AFIRMAR acerca das expressões em destaque: 
a) a palavra tola exerce a função sintática de 
vocativo; o pronome oblíquo é enclítico; adjunto 
adverbial de companhia; 
b) a palavra tola exerce a função sintática de 
vocativo; o pronome oblíquo é enclítico; adjunto 
adverbial de lugar; 
c) a palavra tola exerce a função sintática de 
sujeito; o pronome oblíquo é enclítico; adjunto 
adverbial de companhia; 
d) a palavra tola exerce a função sintática de 
vocativo; o pronome oblíquo é mesoclítico; 
adjunto adverbial de companhia; 
e) a palavra tola exerce a função sintática de 
vocativo; o pronome oblíquo é enclítico; adjunto 
adverbial de intensidade. 
 
QUESTÃO 8 
 
O sentido que a personagem a linha tem no 
texto, representa pessoas:  
a) orgulhosas e mal agradecidas; 
b) que reconhecem o valor de cada um; 
c) que acham que todos são importantes, 
d) que lutam pela solidariedade; 
e) que são tolerantes com os limites das 
pessoas. 
 
QUESTÃO 9 
 
No trecho: “toda cheia de si,...”, é o mesmo que:  
a) explosiva; 
b) exibida; 
c) exigente; 
d) existente; 
e) elegante. 
 

QUESTÃO 10 
 
“Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da 
agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha, 
e entrou a coser. Uma e outra iam andando 
orgulhosas, pelo pano adiante, que era a melhor 
das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis 
como os galgos de Diana — para dar a isto uma 
cor poética. 
Considerando o trecho acima, podemos 
AFIRMAR que: 
a) a função sintática de “a costureira” é objeto 
direto; 
b) a função sintática de “na agulha” é 
complemento nominal; 
c) a função morfológica de “costureira” é verbo;  
d) a função morfológica de “agulha” é adjunto 
adverbial; 
e) a função sintática de “na agulha” é adjunto 
adverbial de lugar. 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 11 
 
“Até meados do século 20, a homossexualidade 
era considerada crime grave em países da 
Europa, como Reino Unido e Portugal. Um dos 
julgamentos mais célebres da história foi o do 
escritor irlandês Oscar Wilde, autor de O retrato 
de Dorian Gray. Ele foi julgado em 1895 por 
sodomia e comportamento indecente, e 
condenado a dois anos de prisão e trabalhos 
forçados. Os homossexuais também sofreram 
perseguições na Alemanha nazista e na Rússia 
stalinista.”(fonte:http://educacao.uol.com.br/atualidades/ult

1685u468.jhtm). 

No inicio do segundo semestre desse ano, um 
dos países da América Latina legalizou a união 
entre pessoas do mesmo sexo. O país que 
aprovou o casamento gay foi? 
a) Colômbia; 
b) Paraguai; 
c) Uruguai; 
d) Argentina; 
e) Chile. 
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QUESTÃO 12 
 
"Hoje, sexta-feira, 18 de junho, José Saramago 
faleceu às 12h30 horas [horário local] na sua 
residência de Lanzarote, aos 87 anos de idade, 
em consequência de uma múltipla falha 
orgânica, após uma prolongada doença. O 
escritor morreu estando acompanhado pela sua 
família, despedindo-se de uma forma serena e 
tranquila", diz uma nota assinada pela Fundação 
José Saramago e publicada na página do escritor 
na internet. (Noticia publicada no portal G1. 18/06/2010 

13h50).- Único a ganhar o prêmio Nobel de 
literatura em língua portuguesa, José Saramago 
deixou inúmeras obras, dentre elas: 
a) A Moreninha; 
b) Ensaio sobre a cegueira; 
c) Dom Casmurro; 
d) O último triste olhar; 
e) Maktub. 
 
QUESTÃO 13 
 
“Erguer uma capital modernista no meio do 
cerrado, a centenas de quilômetros dos grandes 
centros urbanos, exigiu uma visão de mundo tão 
ampla, corajosa e ousada quanto a que levou o 
homem às grandes navegações e à conquista do 
espaço.” (Carta ao Leitor – Revista Veja Especial Brasília 50 

anos.) 

Tendo o texto acima como referência inicial e 
considerando o tema que ele focaliza, assinale a 
opção CORRETA. 
a) A transferência da capital do país do Rio de 
Janeiro para Brasília levou desenvolvimento 
para o interior do território e concentrou poder 
político longe dos centros urbanos da época.  
b) Brasília foi construída em meio de 
desconfiança externa, mas com toda a 
dedicação possível do Presidente Getúlio 
Vargas. 
c) William Chambers, arquiteto responsável pela 
obra e referencia na comemoração dos 50 anos 
de Brasília, é o único ainda vivo daqueles que 
idealizaram o projeto, no momento está com 
100 anos. 
d) Os Candangos, como eram chamados as 
pessoas que migraram de Israel para o Brasil, 

foram parte importante na construção e 
povoamento de Brasília. 
e) Com vários escândalos de corrupção e 
superfaturamentos de obras, Brasília acabou 
sendo entregue no ano de 1988, assim que foi 
proclamada a nova constituição. 
 
 
 
QUESTÃO 14 
 

 
 
Fonte: (http://doisdedosdeprosa.wordpress.com/2007/02/16/) 

Ao observar a charge, podemos concluir que, 
EXCETO: 
a) Em algum momento daqui até o fim do ano, 
provavelmente em novembro, o número de 
acessos de telefonia móvel no País ultrapassará 
o total das pessoas; 
b) O País deve fechar o ano com cerca de 200 
milhões de celulares, para uma população de 
193,2 milhões; 
c) Cada vez mais consumidores têm dois ou mais 
chips, principalmente pré-pagos, interessados 
em aproveitar a melhor promoção em vigência, 
fazendo com isso aumento o número de 
aparelhos por pessoa; 
d) Apesar de a telefonia móvel continuar 
crescendo, o número da telefonia fixa supera 
em termos quantitativos os celulares; 
e) Os brasileiros estão cada vez mais se 
habituando ao celular, inclusive os integrados à 
câmera fotográfica e acesso a internet. 
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QUESTÃO 15 
 
Este ano o Brasil comemora 25 anos de 
estabilidade política, iniciado com o processo de 
redemocratização em 1985 e reafirmado com a 
promulgação da atual Constituição Brasileira, 
em 1988. Acerca desse tema, é CORRETO 
AFIRMAR: 
a) Ao longo desses 25 anos o Brasil ficou 
exposto a instabilidades políticas e até a 
tentativa de golpe de estado por parte dos 
militares da marinha; 
b) A atual Constituição Brasileira é considerada 
até hoje uma das mais avançadas e 
democráticas do mundo, no que diz respeito aos 
direitos e garantias individuais do cidadão; 
c) Com o afastamento de Fernando Henrique 
Cardoso, após processo de impeachment 
conduzido no Congresso Nacional pelo 
presidente do STF, ministro Sydney Sanches, 
assumiu o cargo Itamar Franco, então vice-
presidente, eleito na chapa de FHC; 
d) A atual estabilidade política é graças ao 
sistema parlamentarista adotado na 
Constituição de 1988; 
e) Collor, primeiro presidente eleito pelo voto 
direto, conseguiu terminar seu governo com 
tranquilidade, principalmente pelos confiscos 
dos depósitos bancários que normalizaram as 
altas taxas de inflação. 
 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 16 
 
Analise as proposições abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa CORRETA: 
I – Segundo o princípio da universalidade, o 
Estado brasileiro deve promover, para todos os 
brasileiros, políticas de saúde pública, sem 
distinção de qualquer natureza; 
II – O princípio da necessidade prevê que as 
políticas de saúde devem privilegiar pessoas 
carentes, desprovidas de condições de custear o 
tratamento de suas enfermidades; 
III – Segundo o princípio da integridade, as 
ações de saúde devem formar um conjunto 
articulado e contínuo de ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema; 
IV – A rede de serviços de saúde deve ser 
organizada de forma regionalizada e 
hierarquizada, para que desta forma seja 
obedecido o princípio da descentralização 
político-administrativa; 
V -  Para melhorar a política de saúde 
pública, deve-se fomentar a existência de 
serviços idênticos, numa mesma região e com a 
mesma finalidade. 
 
São CORRETAS as seguintes afirmativas: 
 
a) I, II e III. 
b) I, II e V. 
c) I, III e IV. 
d) II, IV e V. 
e) III, IV e V. 
 
QUESTÃO 17 
 
Diz a Lei nº. 8.080/90 que deverão ser “criadas 
comissões intersetoriais de âmbito nacional, 
subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, 
integradas pelos Ministérios e órgãos 
competentes e por entidades representativas da 
sociedade civil” e que tais comissões “terão a 
finalidade de articular políticas e programas de 
interesse para a saúde, cuja execução envolva 
áreas não compreendidas no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS)”.  
Com base nestes enunciados, assinale a 
alternativa que descreve de forma INCORRETA 
as atribuições das comissões intersetoriais 
criadas com base na Lei nº. 8.080/90: 
a) Alimentação, nutrição, saneamento, meio 
ambiente, vigilância sanitária e 
farmacoepidemiologia; 
b) Recursos humanos, ciência e tecnologia, 
saúde do trabalhador e proteção à maternidade; 
c) Alimentação, ciência e tecnologia, recursos 
humanos , saneamento e meio ambiente; 
d) Vigilância sanitária, recursos humanos, 
nutrição e saúde do trabalhador; 
e) Farmacoepidemiologia, alimentação, 
nutrição, saneamento e meio ambiente. 
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QUESTÃO 18 
 
Sobre a vigilância epidemiológica assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) São funções da vigilância epidemiológica a 
coleta e processamento, análise e interpretação 
dos dados epidemiológicos e emissão de 
medidas de controle apropriadas; 
b) A promoção das ações de controle 
epidemiológico indicadas com base nos dados 
coletados, também devem ser executadas pela 
vigilância epidemiológica que ainda deverá 
avaliar a eficácia e efetividade das medidas 
adotadas; 
c) Todo sistema de vigilância epidemiológica 
tem por objetivo prevenir, controlar, eliminar ou 
erradicar doenças, bem como evitar a 
ocorrência de casos, óbitos e sequelas, com as 
suas repercussões negativas sobre a sociedade e 
a prestação de serviços de saúde; 
d) A atuação dos municípios onde ocorre um 
surto epidemiológico deve se restringir à coleta 
e transmissão das informações aos outros níveis 
do sistema de vigilância epidemiológica 
(estadual e federal), pois, para o fortalecimento 
dos sistemas municipais de saúde, é importante 
que a sua atuação seja a mais limitada possível; 
e) A vigilância epidemiológica tem, como 
propósito, fornecer orientação técnica 
permanente para os responsáveis pela decisão e 
execução de ações de controle de doenças e 
agravos. Para subsidiar esta atividade, deve 
tornar disponíveis informações atualizadas 
sobre a ocorrência dessas doenças ou agravos, 
bem como dos seus fatores condicionantes, em 
uma área geográfica ou população determinada. 
 
QUESTÃO 19 
 
São doenças de notificação compulsória às 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e à 
Fundação Nacional de Saúde as seguintes 
enfermidades: 
a) Acidentes por animais peçonhentos, 
Tularemia, Sífilis Congênita e Intoxicações 
Exógenas (por substâncias químicas, incluindo 
agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados); 

b) Diabetes, Varíola, Doença de Chagas Aguda e 
Peste; 
c) Tuberculose, Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida – AIDS, Leishmaniose Visceral e 
Hipertensão Grave (resistente a medicação); 
d) Botulismo, Cólera, Febre Amarela, Sarampo e 
Raiva (humana e em animais domésticos); 
e) Tétano, Hepatites Virais e Tóxicas, Sarampo e 
Rubéola. 
 
QUESTÃO 20 
 
Analise as proposições abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
Nos termos do art. 200, da Constituição Federal, 
compete ao Sistema Único de Saúde, além de 
outras atribuições: 
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos 
e substâncias de interesse para a saúde e 
participar da produção de medicamentos; 
equipamentos; imunobiológicos, hemo-
derivados e outros insumos; 
II - executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador; 
III - ordenar a formação de recursos humanos na 
área de saúde; 
IV - participar da formulação da política e da 
execução das ações de saneamento básico; 
V - incrementar em sua área de atuação o 
desenvolvimento científico e tecnológico; 
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, 
compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para 
consumo humano; 
VII - participar do controle e fiscalização da 
produção, transporte, guarda e utilização de 
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos; 
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, 
nele compreendido o do trabalho. 
 
Estão CORRETOS os seguintes itens: 
a) I, II, IV e VIII. 
b) III, VI, VII e VIII. 
c) II, III, IV e V. 
d) I, V, VI e VII. 
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e) Todos os itens. 
 
De acordo com a LDB (Lei nº 9394/96), compete 
aos municípios oferecer a educação infantil e 
a) os ensinos fundamental e médio, em regime 
de colaboração. 
b) o ensino fundamental a crianças, jovens e 
adultos. 
c) com prioridade o ensino fundamental. 
d) a educação especial a toda pessoa deficiente. 
e) o ensino fundamental, depois de atendida a 
demanda da educação infantil. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
O cirurgião-dentista do PSF Alto da Alegria 
precisa realizar um exame periapical completo 
num paciente adulto. Quantos filmes periapicais 
a auxiliar deverá dispor? 
a) 10; 
b) 12; 
c) 14; 
d) 16; 
e) 18. 
 
QUESTÃO 22 
 
Drª Regina observando seus prontuários 
verificou que suas radiografias estavam 
amareladas. Com isso, solicitou a sua atendente 
que ao fixar o filme, lavasse a película por: 
a) 05 minutos; 
b) 10 minutos; 
c) 15 minutos; 
d) 20 minutos; 
e) 15 segundos. 
 
QUESTÃO 23 
 
Para um cirurgião-dentista é importante que sua 
auxiliar conheça seu equipamento de trabalho. 
Relacionando a figura ao nome, marque a 
ERRADA: 

 
 
 

a)                                  b) 

              

c)  
                                                     e) 
d) 

                          
a) Fotopolimerizador; 
b) Almagamador; 
c) Mocho; 
d) Seringa carpule; 
e) Filtro de ar. 
 
QUESTÃO 24 
 
O profissional de saúde, assim como os usuários 
dos serviços de saúde encontram-se expostos a 
diversos riscos na prática diária, sendo que, para 
minimizar, prevenir ou reduzir estes riscos, é 
necessária a adoção de medidas de 
biosegurança. Quando essas medidas não são 
tomadas durante o atendimento odontológico, 
pode-se estar passível a transmitir e /ou contrair 
algumas doenças. Marque a alternativa que 
NÃO indica riscos de transmissão ou 
contaminação por tais profissionais: 
a) Varicela e Citomegalovírus; 
b) Tuberculose e Herpes simples; 
c) Sífilis e Gonorréia; 
d) Cólera e Dengue; 
e) Sarampo e Caxumba. 
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QUESTÃO 25 
 
Na prática diária é comum o cirurgião dentista 
utilizar alguns materiais. Assinale a alternativa 
em que o material corresponde a sua utilização. 
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL- ALGINATO-FLÚOR-FOSFATO DE ZINCO 

a) Prevenção, cimentação, moldagem e 
restauração; 
b) Moldagem, prevenção, restauração e 
cimentação; 
c) Cimentação, moldagem, prevenção e 
restauração; 
d) Restauração, moldagem, prevenção e 
cimentação; 
e) Restauração, prevenção, cimentação e 
moldagem. 
 
QUESTÃO 26 
 
É dever de todos está com a caderneta vacinal 
em dia, inclusive os profissionais da área da 
saúde, que por estarem mais expostos, possuem 
um risco elevado de contrair doenças 
infecciosas. Qual vacina não é recomendável ao 
auxiliar de saúde bucal? 
a) Hepatite B; 
b) Influenza; 
c) DT; 
d) Tríplice viral; 
e) Rotavírus. 
 
QUESTÃO 27 
 
O gerenciamento dos RSS (Resíduos de Serviços 
de Saúde) constitui-se em um conjunto de 
procedimentos de gestão, com o objetivo de 
minimizar a produção de resíduos e 
proporcionar aos resíduos gerados, um 
encaminhamento seguro. De acordo com as 
normas, marque a alternativa ERRADA: 
a) Materiais perfuro cortantes devem ser 
acondicionados em recipientes rígidos, com 
tampa vedante, estanques, resistentes à ruptura 
e à punctura; 
b) O resíduo de amálgama deve ser armazenado 
em um recipiente com tampa, contendo água 
no seu interior, para depois ser coletado por 
profissionais qualificados; 

c) Os papéis de uso administrativo, embalagens 
podem ser colocados em saco plástico comum; 
d) Algodão, gaze e sugador devem ser colocados 
em sacos plásticos brancos leitoso e 
devidamente etiquetado; 
e) Máscaras, gorros e dentes podem ser 
colocados em saco plástico comum. 
 
QUESTÃO 28 
 
Sobre o uso do EPI (Equipamento de Proteção 
Individual), é ERRADO afirmar: 
a) Enquanto estiver de luvas, não manipular 
objetos fora do campo de trabalho e que não 
são passíveis de esterilização (caneta, fichas de 
paciente, maçanetas, telefone, caixas plásticas 
de fresas, pacotinhos de matriz, tiras de lixa, 
resina composta, seringa do ácido fosfórico). Se 
isto ocorrer, você deverá lavar o produto 
contaminado com água e sabão e desinfectar 
com algodão e álcool 70% por 3 vezes seguidas, 
friccionando num único sentido, sem vai e vem;  
b) Máscaras descartáveis, não devem ficar 
pendurada no pescoço ou nos bolsos, necessita 
ser trocada a cada paciente ou sempre que ficar 
úmida;  
c) Os óculos de proteção é de uso individual, 
devendo ser lavado com sabão, desinfetado 
com hipoclorito de sódio e enxaguado em água 
a cada paciente;  
d) A auxiliar de saúde bucal pode usar o EPI 
quando achar necessário; 
e) É importante o uso de óculos de proteção 
pelo paciente. 
 
QUESTÃO 29 
 
Numa conversa de criança, Maria Alice de 04 
anos, perguntou a amiguinha, Marcela, de 05 
anos, quantos dentes ela tem? Marcela 
respondeu que tinha 10. Na dentição decídua 
completa existem quantos elementos 
dentários? 
a) 14; 
b) 16; 
c) 18; 
d) 20; 
e) 24; 
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QUESTÃO 30 
 
Drª. Poliana vai fazer uma exodontia no pré-
molar inferior direito permanente do Sº 
Joaquim e vai precisar que sua auxiliar pegue 
um fórceps. Qual será o correto? 
a) 151; 
b) 16; 
c) 1; 
d) 150; 
e) 149; 
 
QUESTÃO 31 
 
O Srº Antônio está com o dente 1º molar 
inferior direito doendo. Que número é esse 
dente? 
a) 37; 
b) 46; 
c) 47; 
d) 26; 
e) 17; 
 
QUESTÃO 32 
 
Paula está com curativo no dente 55. Que dente 
é esse? 
a) Segundo molar direito superior decíduo; 
b) Segundo molar esquerdo superior decíduo; 
c) Primeiro molar direito superior decíduo; 
d) Segundo pré-molar esquerdo superior 
decíduo; 
e) Primeiro molar esquerdo superior decíduo; 
 
QUESTÃO 33 
 
O auxiliar de Saúde Bucal, sempre sob 
supervisão do Cirurgião-dentista, exerce 
algumas atividades inerentes a sua função. 
Marque a alternativa que NÃO corresponde à 
atividade de sua função: 
a) Agendar e marcar consultas; 
b) Manipular cimentos odontológicos; 
c) Fazer tomada radiográfica e revelação da 
radiografia; 
d) Orientar sobre higiene bucal; 
e) Preparar paciente para atendimento. 
 

QUESTÃO 34 
 
Os instrumentais usados em um paciente devem 
ser esterilizados para então serem usados 
novamente. Nas prefeituras, de modo geral, 
utilizamos a estufa, calor seco. Pelas normas da 
Vigilância Sanitária, deve-se utilizar: 
a) 121ºC a 134ºC por 20 minutos; 
b) 160ºC a 170ºC por 60 minutos; 
c) 121ºC a 134ºC  por 40 minutos; 
d) 160ºC a 170ºC por 30 minutos; 
e) 160ºC a 170ºC por 40 minutos. 
 
QUESTÃO 35 
 
Para manipulação de cimentos em odontologia 
é necessário a auxiliar conhecer a proporção 
pó/líquido para dar agilidade ao atendimento. 
Qual a proporção para cimento de ionômero de 
vidro? 
a) 1: 3; 
b) 3:1; 
c) 1:1; 
d) 2:1; 
e) 1:2. 
 
QUESTÃO 36 
 
Mateus tem 6 meses e sua mãe decidiu parar de 
amamentá-lo ao seio á noite para dar leite com 
chocolate. Qual tipo de cárie a criança ficará 
mais propensa à adquirir? 
a) Cárie rampante; 
b) Cárie inativa; 
c) Cárie decídua; 
d) Cárie permanente; 
e) Cárie secundária; 
 
QUESTÃO 37 
 
A presença constante do flúor na cavidade oral 
como método de prevenção e tratamento da 
cárie, é responsável pela diminuição da cárie no 
Brasil. Sobre o flúor é INCORRETO : 
a) A Organização Mundial da Saúde recomenda 
a fluoretação artificial das águas para prevenir e 
controlar a cárie dental, por ser um meio 
seguro, econômico e eficaz; 
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b) A fluoretação do sal de cozinha também é 
considerado um meio para prevenir e controlar 
a cárie dentária onde a água de consumo não é 
fluoretada; 
c) A aplicação de flúor gel pode ser feita em 
moldeiras, cotonetes, bolinhas de algodão e até 
mesmo na própria escova dental; 
d) Na água do mar não encontramos flúor; 
e) A fluorose dental é resultante da ingestão de 
flúor durante o período de desenvolvimento do 
dente. 
 
QUESTÃO 38 
 
O que não podemos afirmar sobre os selantes: 
a) O selante age como uma barreira, uma 
película protetora que, facilita a limpeza dos 
restos alimentares e o controle da placa 
bacteriana, reduzindo o risco da cárie; 
b) Os selantes são substâncias resinosas fluídas, 
um material plástico, colorido ou não, usado 
sobre a superfície oclusal do dente; 
c) Dentre as vantagens da aplicação do selante 
temos: tempo de trabalho reduzido, fácil 
aplicação, baixo custo e conserva a estrutura 
dental, 
d) Deve ser utilizado para os casos de alta 
atividade/risco de cárie, como em pacientes 
especiais, que não têm coordenação motora 
para a escovação adequada, para dieta não 
controlada e escovação errada; 
e) Quando o selante é aplicado, ele "escorre" e 
penetra nas fóssulas e fissuras do esmalte do 
dente, devendo ser uma camada densa para não 
sair com facilidade. 
 
QUESTÃO 39 
 
Drª. Eliza, do PSF Dom Pedro II, vai realizar uma 
restauração de amalgama de prata classe II em 
Daiane de 16 anos. Quais instrumentais a 
auxiliar deve oferecer? 
a) Odontoscópio, sonda, pinça clínica, 
condensador, brunidor; 
b) Odontoscópio, sonda, pinça clínica, 
condensador, brunidor, porta-matriz com 
matriz, discóide e cleóide; 

c) Odontoscópio, sonda, pinça clínica, 
condensador, porta matriz com matriz; 
d) Odontoscópio, pinça clínica, condensador, 
brunidor e hollemback; 
e) Odontoscópio, sonda, pinça clínica, brunidor. 
 
QUESTÃO 40 
 
Sabendo da importância da escovação dentária, 
assinale a alternativa verdadeira: 
 
a) Independente da idade, a criança sempre 
deve escovar seus dentes sozinhas; 
b) A escova deve ter cerdas arredondadas e 
rígidas para ajudar na limpeza dos dentes; 
c) A quantidade de pasta na escova deve 
acompanhar a quantidade de cerdas; 
d) As crianças menores de seis anos não devem 
fazer uso de bochechos fluoretados; 
e) Todas as alternativas são verdadeiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




