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Prefeitura Municipal de Caxambu do Sul 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2011 

 

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 

prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Na última página deste caderno você encontrará uma grade de respostas para anotar o seu 

gabarito. Destaque-a e leve-a consigo.  

 

08 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

09 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica de 

 material transparente, nas cores azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

 

1) Assinale a alternativa que apresenta erro no emprego da vírgula: 

 

a) O assunto, a meu ver, requer longos estudos. 

b) Os funcionários que já preencheram a ficha cadastral deverão encaminhá-la, com 

urgência, ao chefe de cada setor. 

c) Informamos, que conforme nossa correspondência anterior temos a intenção de 

alienar, a totalidade do imóvel.  

d) Toda a lei do mercado é, por natureza, flutuante. 

e) Solicitamos a V. Sa. informar o saldo, até a presente data, dos depósitos nas contas 

vinculadas do FGTS dos funcionários da Fundação Dobem. 

 

2) Observe a relação de sentido entre as ideias de cada frase. Relacione a segunda 

coluna de acordo com a primeira: 

 

I - Causa 

II - Consequência 

III- Conclusão  

(  ) Por causa dos assuntos originais sobre os quais escreve, todos gostam de suas 

crônicas. 

(   ) Ele escreve sobre assuntos tão originais que todos gostam de suas ideias.  

(   ) Ele escreve sobre assuntos originais; todos gostam, pois, de suas crônicas. 

(    )Todos gostam de suas crônicas, porque ele escreve sobre assuntos originais. 

 

A sequência correta é: 

 

a) I, II, III, I. 

b) II, II, III, I. 

c) II, I, III, I. 

d) III, I, II, I. 

e) II, I, III, III. 

 

3) Há erro no emprego do “PORQUÊ” na alternativa: 

 

a) Perguntou o motivo por que fugiu da prisão. 

b) Por que houve empate? 

c) Não vemos as coisas que vemos, porque não olhamos para elas. 

d) Por que tem que repetir isso? Por quê? 

e) Investiga-se o porque do crime. 

 

4) Assinale a alternativa que apresenta erro no emprego da(s) palavra(s) sublinhada(s): 

 

a) Moro a cerca de 40 quilômetros de Chapecó. Moro aqui há cerca de dez anos. 

b) Estudou afim de conseguir a vaga no concurso. 

c) Eu e ele nunca brigamos: somos almas afins. 

d) Não concordo com minha mãe: minhas ideias sempre vão de encontro às dela. 

e) Em princípio, todos os cidadãos são iguais perante a lei. 
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5) Coloque C para o texto coerente e I para o texto incoerente: 

 

(   ) A companhia era tão chata que a viagem se tornou aborrecida. 

(   ) A companhia era tão chata, embora a viagem se tornasse aborrecida. 

(   ) Na verdade, a televisão é um passatempo mortificante, pois além de proporcionar 

às famílias alguns momentos de distração, reduz-lhe o tempo que poderiam dedicar à 

conversa. 

(   ) Na verdade, a televisão é um passatempo mortificante, pois, embora proporcione às 

famílias alguns momentos de distração, reduz-lhe o tempo que poderiam dedicar à 

conversa. 

 

Assinale a sequência correta: 

 

a) I, C, I, I. 

b) C, C, C, C. 

c) I, I, I, I. 

d) C, I, I, C.  

e) C, I, C, I. 

 

6) Há erro de concordância nominal na alternativa: 

 

a) Seguem anexos os cheques. 

b) Seguem anexas as cartas. 

c) Junto segue a folha de pagamento. 

d) Juntos seguem as folhas de pagamento. 

e) Juntos achavam-se o secretário e o motorista. 

 

MATEMÁTICA  

 

7) Em um sítio há galinhas e coelhos num total de 17 animais e 48 pés. Desta forma, qual 

o número de galinhas e de coelhos que se encontram no sítio? 

 

a) 12 galinhas e 5 coelhos. 

b) 10 galinhas e 7 coelhos. 

c) 8 galinhas e 9 coelhos. 

d) 6 galinhas e 11 coelhos. 

e) 5 galinhas e 12 coelhos. 

 

8) Em uma fábrica de artefatos de decoração são produzidas 240 peças por 16 

operários que trabalham 8 horas diárias. Quantos operários serão necessários para 

produzir 600 peças por dia se a jornada de trabalho diário for de 10 horas e o ritmo de 

trabalho o mesmo? 

 

a) 42. 

b) 33. 

c) 12. 

d) 18. 

e) 32. 
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ESTUDOS SOCIAIS  

 

9) A palavra caxambu, que originou o nome do município de Caxambu do Sul, é de 

origem indígena e significa: 

 

a) Mato que vê riacho. 

b) Grande mato. 

c) Grande riacho. 

d) Belo riacho. 

e) Riacho no meio do mato. 

 

10) Assinale a alternativa que se refere ao eixo central e principal objetivo da Agenda 21 

Brasileira: 

 

a) Definir uma estratégia de desenvolvimento sustentável para o País. 

b) Definir uma estratégia de crescimento econômico para o País. 

c) Definir uma estratégia de desenvolvimento social para o País. 

d) Definir uma estratégia de desenvolvimento econômico para o País. 

e) Definir uma estratégia de desenvolvimento cultural para o País. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

11) Dentre as atribuições do cargo de Auxiliar de Consultório Dentário encontram-se: 

 

I. Agendar o paciente e orientá-lo quanto ao retorno. 

II. Examinar as condições buco-dentais do paciente, definir o diagnóstico e indicar o 

melhor tratamento para o mesmo. 

III. Realizar, sob supervisão do Cirurgião Dentista, procedimentos educativos e 

preventivos à comunidade, como por exemplo: orientações de escovação e uso do fio 

dental e revelação de placa com o uso de evidenciador. 

IV. Acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da Família quando 

referir-se à saúde bucal. 

 

Estão corretas as alternativas: 

 

a) I e III, apenas. 

b) I, II e III, apenas. 

c) I, III e IV, apenas. 

d) III, apenas. 

e) Todas as alternativas. 

 

12) De acordo com a Lei Federal 8.080/90, “ As ações e serviços públicos de saúde e os 

serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 

(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 

Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:  

 

I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;  

II - Integralidade de assistência; 

III - Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;  
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IV - Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 

governo; 

V - Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins 

idênticos.  

 

Estão corretos os princípios citados em: 

 

a) Somente I, II e III. 

b) Somente I, II, III e IV. 

c) Somente II, III e V. 

d) Somente I, II, III e V. 

e) Todas as alternativas. 

 

13) Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) “É um índice largamente utilizado 

em levantamentos epidemiológicos de saúde bucal. Serve para medir e comparar a 

experiência de cárie dentária em populações, e seu valor expressa a média de dentes 

cariados, perdidos e obturados em um grupo de indivíduos adultos. Estamos falando do: 

 

a) CPOS 

b) CEOd  

c) CPOE 

d) CPOD 

e) COID 

 

14) De acordo com a Lei 8142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do SUS – Sistema Único de Saúde e sobre as transferências de recursos 

financeiros, está incorreta a alternativa: 

 

a) Quando a Lei 8.142/90 estabelece a possibilidade de os municípios formarem 

consórcios para a execução de ações de saúde, não autoriza que sejam remanejadas 

parcelas de transferências do Ministério da Saúde. 

b) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos 

vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes na 

saúde. 

c) O Conselho de Saúde tem caráter permanente e são deliberativos. Porém, suas 

decisões necessitam de homologação pelo chefe do poder legalmente constituído em 

cada esfera do governo. 

d) O Conselho de Saúde é composto por representantes do governo, prestadores de 

serviço, profissionais de saúde e usuários. 

e) É função do Conselho de Saúde atuar na formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 

legalmente constituído em cada esfera do governo. 

 

15) Sobre os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, assinale a alternativa incorreta: 

 

a) Jaleco, luvas e máscara são indicados para o Auxiliar de Consultório Dentário (ACD). 

b) Os óculos não podem ser dispensados, pois o mesmo também protege os profissionais 

da contaminação através de aerossóis. 
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c) Os cabelos devem estar presos e o uso de gorro (ou touca) evita que 

microorganismos fiquem alojados no couro cabeludo. 

d) O uso de luvas não exclui a lavagem das mãos. 

e) A máscara usada pelo ACD deverá ser a mesma durante todo o expediente, 

indiferente de quantos tenham sido os pacientes atendidos, ou quanto tenha demorado 

os atendimentos. 

 

16) Assinale a alternativa que contém, respectivamente, segundo pré-molar superior 

direito e primeiro pré-molar superior esquerdo: 

 

a) 14 e 25. 

b) 15 e 24. 

c) 15 e 34. 

d) 14 e 15. 

e) 45 e 34. 

 

17) Um paciente chega ao consultório odontológico para extração do elemento dental 

44. O Cirurgião Dentista solicita que o Auxiliar de Consultório prepare a bancada para o 

atendimento. O fórceps indicado para a exodontia é o nº: 

 

a) 151. 

b) 150. 

c) 18R. 

d) 18L. 

e) 65. 

 

18) “Lesões e/ou cavidades que envolvem as faces proximais de pré-molares e molares. 

Podem também envolver outras faces do dente simultaneamente. Por exemplo, uma 

lesão restrita à face mesial de um pré-molar é classificada como ___________________, da 

mesma forma que uma lesão MOD (mésio-ocluso-distal)”. 

 

De acordo com a classificação de Black a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna é: 

 

a) Classe I. 

b) Classe II. 

c) Classe III. 

d) Classe IV. 

e) Classe VI. 

 

19) O cimento a base de óxido de zinco e eugenol é utilizado como: 

 

a) Selante em região de cicatrículas e fissuras. 

b) Cimentação pinos intrarradiculares. 

c) Obturador de canal. 

d) Material restaurador em cavidades Classe III. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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20) A respeito dos filmes radiográficos, assinale V (verdadeiro) e F (falso): 

 

(    ) São propriedades dos filmes radiográficos: sensibilidade, contraste e densidade. 

(    ) Os filmes radiográficos podem ser processados exclusivamente de forma manual. 

(    ) Áreas escuras na radiografia são denominadas de radiolúcidas. Ocorrem quando os 

raios X encontram a emulsão e os átomos de prata se desprendem, criando áreas 

escuras. 

(   ) Áreas radiopacas são as áreas claras e correspondem a tecidos que absorveram 

pouca radiação. 

(   ) O encurtamento da imagem no filme ocorre quando a angulação do tubo é muito 

grande, ou seja, o tubo é colocado numa angulação muito fechada. 

 

A sequência correta é: 

 

a) V, F, F, F, V. 

b) V, F, V, V, V. 

c) F, V, V, V, V. 

d) F, F, V, F, V. 

e) V, F, V, F, V. 

 

21) Somente após a realização do acabamento e polimento é que a restauração está 

concluída. São materiais e instrumentos utilizados em acabamento e polimento, exceto: 

  

a) Pontas diamantadas. 

b) Tiras de lixa. 

c) Discos Sof-Lex. 

d) Cunhas. 

e) Bisturi. 

 

22) Calcadores Tipo Paiva são instrumentais utilizados em: 

 

a) Periodontia. 

b) Cirurgia (extração dentária). 

c) Prótese. 

d) Restaurações. 

e) Endodontia. 

 

23) A _______________________ é recomendada para a maioria dos pacientes. Há 

remoção efetiva da placa e dos restos alimentares, principalmente a nível gengival. A 

escova é posicionada a 45° em relação à gengiva e se realiza movimentos vibratórios 

curtos, seguidos de movimento de varredura em direção à ponta dos dentes. 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente o espaço em branco acima: 

 

a) Técnica de Fones. 

b) Técnica de Bass modificada. 

c) Técnica de Charter. 

d) Técnica de Leonard. 

e) Técnica de Pádua Lima. 
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24) Infelizmente vários pacientes não possuem mais seus dentes naturais. Usuários de 

Próteses Totais devem receber orientações sobre a higienização das mesmas. Marque V 

(verdadeiro) ou F (falso): 

 

(    ) As próteses totais podem ser limpas através de métodos químicos ou mecânicos. 

(    ) A escovação deve ser realizada utilizando-se sabão neutro ou pasta não-abrasiva. 

(    ) Não basta higienizar a prótese, é preciso limpar também a língua e a mucosa. 

(    ) Os agentes químicos podem ser peróxidos alcalinos, hipocloritos alcalinos, enzimas. 

(  ) A prótese deve ser removida ao dormir, deixando-a de preferência num copo 

d’água com algumas gotas de hipoclorito. 

 

A sequência correta é: 

 

a) V, V, V, V, V. 

b) V, F, V, V, F. 

c) V, V, V, F, V. 

d) V, V, V, F, F. 

e) V, V, V, V, F. 

 

25) Osso ímpar, semelhante a uma ferradura, simétrico bilateralmente. Único osso móvel 

da cabeça. Está ligado ao osso temporal por ligamentos e músculos, formando a ATM 

(Articulação Têmporo Mandibular). O osso que descrevemos é: 

 

a) Maxilar. 

b) Mandibular. 

c) Esfenóide. 

d) Etmóide. 

e) Vômer. 

 

26) Quantos pré-molares apresentam indivíduos normais durante a dentição decídua e 

permanente, respectivamente? 

 

a) Nenhum e 6. 

b) 4 e 8. 

c) 8 e 8. 

d) Nenhum e 4. 

e) Nenhum e 8. 

 

27) É um instrumento cortante manual: 

 

a) Broca tronco-cônica. 

b) Espátula 05. 

c) Arco Otsby. 

d) Curetas para dentina. 

e) Espiral lentulo. 
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28) São nomes comerciais de materiais usados para o forramento de cavidades, exceto: 

 

a) Dycal. 

b) Pulpo-san. 

c) Singlebond. 

d) De Trey’s Cavity Lining. 

e) Vitrebond. 

 

29) É comum infecções fúngicas acometerem a cavidade oral, principalmente em 

pacientes imunodeprimidos ou usuários de próteses totais. Assinale a alternativa onde 

todas as doenças são de origem fúngica: 

 

a) Candidíase oral, histoplasmose, paracoccidiodomicose. 

b) Herpes, paracoccidioidomicose, sífilis. 

c) Sífilis, candidíase oral, papiloma 

d) Blastomicose, candidíase eritematosa, varicela. 

e) Nenhuma das alternativas contém apenas doenças fúngicas. 

 

30) A respeito do relacionamento Cirurgião Dentista – Auxiliar de Consultório Dentário – 

Paciente, podemos afirmar: 

 

a) Os pacientes comportam-se, pensam, agem e reagem em de acordo com a sua 

própria história de vida. E seus comportamentos são influenciados pelo relacionamento 

profissionais-paciente. 

b) Tanto o ACD, quanto o dentista devem apresentar habilidades interpessoais, que são 

aquelas que cada um tem para se relacionar com o outro, não estão necessariamente 

relacionadas com experiência profissional. 

c) É necessário reeducar a maioria dos pacientes para a prevenção, pois a grande 

parte deles procura o dentista com a finalidade apenas curativa, ou seja, quando a 

doença/dor já estão instaladas. 

d) Alguns meios podem facilitar a comunicação com os pacientes, melhorando seu 

entendimento sobre as orientações. Ex. linguagem clara e de acordo com a idade do 

paciente; associação do conteúdo com a situação real; mostrar ao paciente e pedir 

para que execute a escovação; etc. 

e) Todas as alternativas acima estão corretas.    
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DESTAQUE 

 

................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

 

 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

 

 

31. 

 

 

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO. 

 




