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ESTADO DO CEARÁ 
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE_______________________ 

 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO DE 
EMPREGOS PÚBLICOS  

 
CEO DE _________________________________ 

 
AUXILIAR DE PRÓTESE DENTÁRIA 

 
 

LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES DESTA PÁGINA 
 
 

 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES 
1. A Prova Objetiva terá a duração de 3 horas. 
2. A Prova Escrita versará sobre conhecimentos específicos inerentes ao respectivo emprego, previstos no conteúdo programático, 

sendo composta de 20 questões de múltipla escolha, no valor de 5,0 (cinco) pontos cada questão. A prova total vale 100 pontos. 
3. As questões da prova apresentam um enunciado seguido de quatro alternativas designadas pelas letras a, b, c e d. 
4. Para cada questão da prova marque somente uma opção que você considera como a resposta correta. 
5. Examine se o caderno de provas está completo e se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Nenhuma reclamação 

será aceita após trinta minutos do início da prova. 
6. Decorrido o tempo determinado pela Comissão de Seleção, será distribuído o cartão-resposta, o qual será o único documento 

válido para a correção da prova.  
7. Ao receber o cartão-resposta verifique se seu nome está correto. 
8. Assine o cartão-resposta no espaço reservado no cabeçalho. Não haverá substituição do cartão-resposta. 
9. Não amasse nem dobre o cartão-resposta, para que não seja rejeitado pela leitura ótica. 
10. Será anulada a resposta que contiver emenda, rasura ou que apresentar mais de uma alternativa assinalada. 
11. É vedado o uso de qualquer material, além da caneta esferográfica (tinta azul ou preta) para marcação das respostas; qualquer 

forma de comunicação entre os candidatos implicará em sua eliminação. 
12. O candidato ao sair da sala, deverá entregar, definitivamente, o cartão-resposta e o caderno de prova, devendo, ainda, assinar a 

lista de freqüência. 
13. O gabarito abaixo, para simples conferência, pode ser destacado para uso do candidato. 

 

 
 

 
 
 

GABARITO PARA CONFERÊNCIA 
 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

________________________________________________________________ 
Endereço: ________________________________________________________ 
 

LOCAL DA PROVA 
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PROVA OBJETIVA  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AUXILIAR DE PRÓTESE DENTÁRIA  
 
1. O responsável pelo treinamento do Auxiliar em Prótese Dentária é o: 
A) Técnico em Saúde Bucal. 
B) Auxiliar em Saúde Bucal. 
C) Técnico em Prótese Dentária. 
D) Cirurgião-dentista especialista em Saúde da Família. 
 
2. NÃO é dever da Auxiliar em Prótese Dentária: 
A) Zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da profissão. 
B) Exercer a profissão mantendo comportamento digno. 
C) Ser inscrito no respectivo Conselho Regional de Odontologia. 
D) Fazer referência a casos clínicos quando entender necessário. 
 
3. É direito do Auxiliar em Prótese Dentária: 
A) Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado, onde as condições de trabalho 
não sejam dignas, seguras e salubres. 
B) Criticar o trabalho do colega ausente. 
C) Ser responsável técnico pelo Laboratório de Prótese na ausência do Técnico em Prótese 
Dentária. 
D) Exercer a profissão fora dos limites territoriais da jurisdição do CRO que deferir a sua inscrição. 
 
4. Alguns fatores estão relacionados ao desgaste das próteses totais. Um fator que não pode ser 
relacionado a tal fato é: 
A) Idade do paciente. 
B) Tipo de dieta.  
C) Presença de hábitos parafuncionais. 
D) Frequência mastigatória. 
 
5. Ainda sobre o processo de trabalho do APD, não é de sua competência, mesmo sob supervisão 
do TPD: 
A) Fundição em metais de diversos tipos 
B) Curagem de peças protéticas 
C) Acabamento e polimento das próteses 
D) Realizar moldagem no paciente 
 
6. Com relação às moldeiras individuais, cabe ao APD: 
A) Realizar provas na boca do paciente para visualizar os ajustes necessários 
B) Indicar, mediante a técnica utilizada pelo dentista, a sua necessidade ou não 
C) Confeccionar no material indicado pelo TPD 
D) Determinar qual o melhor material para a sua confecção 
 
7. Com relação aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), marque qual item não é necessário 
para o uso do Auxiliar em Prótese Dentária em seu processo de trabalho: 
A) Óculos de proteção 
B) Jaleco 
C) Protetor de chumbo para tireóide 
D) Gorro e máscara 
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8.  A seqüência correta referente ao fluxo e o processamento de uma moldeira contaminada é: 
I) Preparo e Embalagem  
II) Inspeção visual 
III) Enxágüe  
IV) Esterilização 
V) Exposição ao agente de limpeza 
VI) Secagem 
 
Marque a alternativa que corresponde à ordem CORRETA: 
A) V – III – VI – II – I – IV 
B) III – II – VI – I – IV – V 
C) II – IV – V – I – III – VI 
D) V – III – IV – I – II – VI 
 
9.  A limpeza de um artigo contaminado deve ser realizada: 
A) Pelo auxiliar de serviços gerais. 
B) Imediatamente após o uso. 
C) 12 horas após o uso. 
D) Apenas se preceder a Esterilização. 
 
10. Limpeza manual é o procedimento realizado para a remoção de sujidade, por meio de ação 
física aplicada sobre a superfície do artigo, utilizando-se os itens abaixo, com EXCEÇÃO de:   
A) Escova de cerdas macias e cabo longo. 
B) Cuba ultrassônica. 
C) Detergente e água corrente. 
D) Pia com cuba profunda específica para este fim e preferentemente com torneira com jato 
direcional. 
 
11. O material é considerado esterilizado quando: 
A) Ocorreu o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, vegetativas ou esporuladas. 
B) Friccionamos Álcool 70% por 10 minutos sobre o material. 
C) Quando borrifamos Água Sanitária, um potente bactericida e virucida, sobre a superfície do material. 
D) Quando utilizamos os Compostos Fenólicos, ainda que o material tenha restos orgânicos. 
 
12. Tem como finalidade a geração de condições adequadas de trabalho, através da utilização 
correta de equipamentos e posturas anatômicas oportunas: 
A) Endodontia. 
B) Ergonomia. 
C) Fisiologia. 
D) Periodontia. 
 
13. São equipamentos de um Laboratório de Prótese Dentária, EXCETO: 
A) Torno de bancada. 
B) Motor com chicote. 
C) Microondas. 
D) Amalgamador. 
 
14. Qual equipamento utiliza em seu processo, o “calor seco”? 
A) Cuba Ultrassônica. 
B) Autoclave. 
C) Estufa. 
D) Prensa hidráulica. 
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15. Equipamentos necessários para realizar uma solda em aparelho ortodôntico: 
A) Maçarico. 
B) Forno para fundição. 
C) Microondas. 
D) Estufa. 
 
16. É importante que todos os produtos de gesso sejam armazenados em ambiente: 
A) 100% úmido.  
B) Seco. 
C) Molhado. 
D) Escuro. 
 
17. Dadas as proposições relativas a gesso, assinale a CORRETA: 
A) O gesso tipo III (para troquel) é usado na confecção de modelos de estudo. 
B) O produto que desencadeia a reação de presa é a água. 
C) Quando seu pó é adicionado à quantidade adequada de água, teremos o resultado de uma massa 
cremosa que endurece após algumas horas. 
D) A quantidade de água adicionada ao pó de gesso não interfere na resistência final do modelo. 
 
18. O gesso que tem uma resistência à compressão menor é o: 
a) Comum. 
b) Pedra. 
c) Para troquel. 
d) Tipo V. 
 
19. São descritos dois sistemas básicos de modelo de trabalho e troquéis: 
A) O modelo com um troquel isolado e o modelo com um troquel fixo. 
B) O modelo com um troquel delineado e o modelo com um troquel removível. 
C) O modelo com um troquel isolado e o modelo com um troquel removível. 
D) O modelo com um troquel delineado e o modelo com um troquel fixo. 
 
20. Ato de imprimir ou copiar áreas de suporte em forma negativa: 
A) Vazar 
B) Isolar 
C) Desgastar 
D) Moldar 
 
 

 
 
 




