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PORTUGUÊS 
 

Texto para as questões 01 e 02 

 

Andorinha 

 

“Andorinha lá fora está dizendo: 

- Passei o dia à toa, à toa! 

Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste! 

Passei a vida à toa, à toa ... “ 
Manuel Bandeira 

 

01. No fragmento poético de Manuel Bandeira transcrito 

acima podemos afirmar que o autor se revela:  

A) irresoluto e cruel 

B) frustrado e desanimado 

C) errante e sonhador 

D) irônico e oportunista 

E) desanimado e sádico 

 

02. Dentre os versos de Manuel Bandeira citados abaixo, 

assinale aquele que mais se aproxima do seu pensamento 

expresso no fragmento poético acima: 

A) “Estavam todos deitados / Dormindo / Profundamen-

te”. 

B) “Vida noves fora zero”. 

C) “Vou-me embora pra Pasárgada”. 

D) “O que eu vejo é o beco”. 

E) “Quero é a delícia de poder sentir as coisas mais 

simples”. 

 

Considere a imagem abaixo e responda a questão 03. 

 
 

03. Pela imagem acima, o enunciado “empresário olha aqui.”, 

é possível concluir que: 

I. Há uma inadequação sintática presente no verbo 

olhar; 

II. A oração iniciada com letra minúscula caracteriza 

um artifício da mídia; 

III. Se o enunciado estivesse em adequação sintática, se-

ria uma função conativa da linguagem. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) I e II, apenas;  

C) II e III, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

 

 

 

04. Considere os enunciados abaixo sobre concordância no-

minal e assinale a alternativa correta. 

I. É proibido a entrada de crianças neste recinto.  

II. Bastantes pessoas estiveram no Rodeio de Jaguariú-

na. 

III. Maria disse que aspirina é bom para dor de cabeça. 

IV. A documentação foi anexo. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I e II, apenas; 

B) II e III, apenas;  

C) II, III e IV, apenas; 

D) I, III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

05. Entre as alternativas abaixo, assinale a que o enunciado 

não deve receber o sinal indicativo de crase: 

A) Refiro-me àquele jovem que foi o seu namorado. 

B) Dirigi-me apressado àquela loja de conveniência. 

C) Àquela hora todos já se tinham recolhido. 

D) Fui para àquela praça, mas não encontrei Mariana. 

E) Quero agradecer àquela moça as atenções que me 

dispensou. 

 

06. Considere a charge abaixo e assinale a alternativa correta. 

 
QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 95. 

 

No terceiro quadrinho o verbo caminhar, registrado duas 

vezes encontra-se: 

A) no infinitivo 

B) no particípio 

C) no gerúndio 

D) pretérito imperfeito 

E) presente do indicativo 

 

07. Preencha as lacunas e identifique a alternativa correta. 

Se Maria realmente se ................. a estudar mais e não se 

.................... diante dos obstáculos, ela acabaria vencendo. 

 

A) disposso – detivesse 

B) dispuzesse - detesse 

C) dispusesse – detivesse 

D) disposse – detesse 

E) dispusesse – detesse 

 

08. Assinale a alternativa em que não haja linguagem conota-

tiva. 

A) ...Que se finavam de puro ciúme. 

B) ...Para o fim de alumiar um pouco o conhecimento... 

C) Neste ponto, afiamos os ouvidos... 

D) A lua nova é o sorriso do céu. 

E) ...O argumento pode apresentar vários sentidos. 
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09. Assinale a alternativa abaixo que apresenta um exemplo 

de voz reflexiva. 

A) Levaram a bola do guri. 

B) João acertou o tigre. 

C) O tigre foi abatido por João. 

D) Violentina penteou-se diante do noivo. 

E) O repórter leu a própria notícia. 

 

10. Analise as afirmações sobre ao processo de formação das 

palavras e assinale a alternativa correta. 

I. A palavra segunda-feira é classificada como um pro-

cesso de hibridismo; 

II. A palavra vinagre é identificada pela aglutinação; 

III. A palavra inútil é formada pela derivação prefixal. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) I e II, apenas;  

C) II e III, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Conforme dados populacionais extraído de estudos reali-

zados pelo IBGE, no censo de 2010, Pratinha apresenta uma 

população estimada em: 

A) 3.265 habitantes 

B) 4.520 habitantes 

C) 5.715 habitantes 

D) 7.403 habitantes 

E) 8.200 habitantes 

 

12. Atualmente, o Presidente da Assembleia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais é o deputado: 

A) Dilzon Melon (PTB) 

B) Cássio Soares (PSD) 

C) Dinis Pinheiro (PSDB)  

D) Elismar Prado (PT) 

E) Luzia Ferreira (PPS) 

 

13. De acordo com as autoridades de uma sociedade, um 

vereador é um representante: 

A) do Poder Executivo; 

B) do Poder Judiciário; 

C) do Poder Legislativo; 

D) do Ministério Público; 

E) da Classe Eclesiástica. 

 

14. Com o aumento de vagas em todas as câmaras municipais 

do país, de acordo com o censo populacional, o município de 

Pratinha a partir de 2013 passará a ter: 

A) 09 vereadores; 

B) 10 vereadores; 

C) 13 vereadores; 

D) 15 vereadores; 

E) 17 vereadores. 

 

 

 

15. Assinale a alternativa abaixo em que todos os municípios 

fazem limites com Pratinha.  

A) Ibiá, Medeiros, Campos Altos, Tapiraí. 

B) Medeiros, Araxá, Campos Altos, Tapiraí. 

C) Medeiros, Araxá, Campos Altos, Rio Paranaíba. 

D) Araxá, Campos Altos, Rio Paranaíba, Ibiá. 

E) Tapiraí, Araxá, Campos Altos, Rio Paranaíba. 

 

16. O gentílico do habitante nascido em Pratinha corresponde 

a: 

A) pratinense 

B) pratiense 

C) pratinhense 

D) pratieniense 

E) pratinhano 

 

17. A emancipação de Pratinha foi uma conquista histórica, 

através da Lei Estadual nº 336, de 27-12-1948, desmembran-

do-se de: 

A) Medeiros 

B) Campos Altos 

C) Araxá 

D) Tapiraí 

E) Ibiá 

 

18. Segundo dados extraídos do IBGE, um dos possíveis 

motivos que evidenciaram o nome do município de Pratinha 

foi: 

A) devido à existência de uma fonte de aparência prate-

ada nas proximidades da cidade; 

B) pelo fato de ter um comércio de pratearia muito forte 

na região; 

C) pela existência de grandes jazidas de prata; 

D) pelo sobrenome Prata de uma importante família da 

região; 

E) pela exploração de minérios correlacionados prata. 

 

19. Segundo dados do IBGE, a área da unidade territorial de 

Pratinha corresponde a: 

A) 134,400 km
2
 

B) 232,755 km
2
 

C) 310,769 km
2
 

D) 570,919 km
2
 

E) 622,478 km
2
 

 

20. Recentemente, a Presidente Dilma Roussef, anunciou que 

o Ministro de Educação Fernando Haddad irá deixar a pasta 

para disputar a Prefeitura de São Paulo. Ao tempo que anun-

ciava a saída do Ministro, o Governo indicava o seu substitu-

to que será: 

A) José Genuino 

B) Aloizio Mercadante 

C) Vicentinho 

D) Marco Antônio Raupp 

E) Paulo Bernardo 

 

 

  



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRATINHA (MG)  
 

 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 3 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Indique o instrumental usado em endodontia.  

A) bisturi de Orban  

B) cureta de tártaro  

C) lâmpada a álcool  

D) brunidor  

E) alavanca 

 

22. Entre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta a 

medida mais eficaz para prevenir a cárie e a doença periodon-

tal  

A) escovação dentária com dentifrício fluoretado  

B) uso de selante  

C) uso de flúor sistêmico  

D) escovação dentária e uso de comprimidos fluoreta-

dos  

E) uso de selante e flúor sistêmico  

 

23. Analise as afirmativas que seguem sobre ações pertinen-

tes ao Auxiliar de Saúde Bucal:  

I. Selecionar e adquirir equipamentos odontológicos na 

quantidade e qualidade compatíveis com as dimen-

sões do consultório dentário.  

II. Realizar controle de infecção em odontologia.  

III. Registrar dados e analisar informações relacionadas 

ao controle administrativo em saúde bucal.  

IV. Realizar rotinas referentes ao atendimento do usuá-

rio, conforme protocolo do serviço.  

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I e II, apenas; 

B) II e III, apenas;  

C) II, III e IV, apenas; 

D) I, III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

24. Assinale a alternativa que se refere a uma atribuição do 

Auxiliar de Saúde Bucal:  

A) Determinar o instrumental e materiais (sugador, es-

pelho, sonda, etc.) necessários para o trabalho do 

odontólogo.  

B) Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e 

instrumentos utilizados.  

C) Realizar, de forma autônoma e independente, proce-

dimentos educativos e preventivos aos usuários, in-

dividuais ou coletivos, como evidenciação de placa 

bacteriana.  

D) Realizar, de forma autônoma e independente, proce-

dimentos educativos e preventivos aos usuários, in-

dividuais ou coletivos, como as orientações de esco-

vação e uso de fio dental.  

E) Compartilhar com o cirurgião dentista as decisões 

sobre os procedimentos clínicos. 

 

25. Entre os itens abaixo, assinale o que NÃO é instrumental 

usado na dentística.  

A) condensador de amálgama  

B) porta-matriz  

C) esculpidor de amálgama  

D) brunidor  

E) régua milimetrada  

26. O fórceps usado para extrair o dente 21 é o:  

A) 16  

B) 18R  

C) 18L  

D) 150  

E) 151  

 

27. A substância usada na esterilização de material que não 

pode ser submetido ao calor seco ou úmido corresponde a: 

A) soro fisiológico  

B) glutaraldeído a 2%  

C) álcool 70%  

D) álcool iodado  

E) Nenhuma das alternativas  

 

28. Considere os itens abaixo sobre o objetivo da higieniza-

ção bucal e assinale a alternativa correta.  

I. evitar a doença periodontal  

II. reduzir o número de microorganismos sobre os den-

tes  

III. remover a placa bacteriana  

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas;  

B) I e II, apenas;  

C) II e III, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

29. A proporção pó/líquido usado na manipulação do IRM 

(cimento à base de óxido de zinco e eugenol) corresponde a: 

A) duas porções de pó e uma de líquido  

B) duas porções de pó e três de líquido  

C) uma porção de pó e uma de líquido  

D) uma porção de pó e duas de líquido  

E) três porções de pó e uma de líquido  

  

30. A espátula usada para levar o IRM (cimento à base de 

óxido de zinco e eugenol) à cavidade dentária é a espátula:  

A) n◦ 1  

B) n◦ 36  

C) n◦ 24  

D) n° 4 

E) n° 20 

 

31. Atualmente o conceito de saúde bucal no Brasil é insepa-

rável da saúde geral da pessoa e está diretamente associado:  

A) À vontade política dos profissionais de saúde.  

B) À formação do Atendente de Consultório Dentário.  

C) À formação étnica do povo brasileiro.  

D) Às condições sociais das pessoas.  

E) Ao interesse da população escolarizada. 

 

32. Dentre as alternativas citadas abaixo, assinale a que apre-

senta o metal presente no amálgama.  

A) ouro  

B) bronze  

C) ferro  

D) mercúrio  

E) diamante  
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33. A região em torno da boca pode reter inúmeros microor-

ganismos principalmente através do uso de bigode ou barba, 

favorecendo a penetração de bactérias do meio externo para a 

boca. Como medida de controle dessa situação tem-se:  

I. uso de sabonete desinfectante na região peribucal;  

II. uso de glutaraldeído a 1 % na região peribucal; 

III. uso de pano de campo descartável cobrindo o rosto 

do paciente deixando exposta somente a região da 

cavidade bucal;  

IV. uso de água destilada na região peribucal. 
 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I e II, apenas; 

B) I e III, apenas;  

C) II, III e IV, apenas; 

D) I, III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

34. A esterilização através da estufa pelas normas de vigilân-

cia sanitária obtém-se a  

A) 160º C por 1 hora  

B) 160º C por 2 horas  

C) 160º C por 3 horas 

D) 170º C por 30 minutos  

E) 170º C por 10 minutos  

 

35. Assinale a alternativa que se refere a uma ação desenvol-

vida pelo Auxiliar de Saúde Bucal:  

A) Determinar a realização de ações de apoio ao aten-

dimento clínico em saúde bucal, interagindo com a 

equipe, usuários e seus familiares.  

B) Programar o ambiente de trabalho, considerando a 

sua natureza e as finalidades das ações desenvolvi-

das em saúde bucal.  

C) Coordenar a equipe responsável pelas ações de pla-

nejamento participativo e avaliação dos serviços de 

saúde.  

D) Desenvolver ações de prevenção e controle das do-

enças bucais, voltadas para indivíduos, famílias e co-

letividade.  

E) Delegar a realização de atividades de educação per-

manente voltadas para a equipe e trabalhadores da 

unidade de saúde. 
 

36. De acordo com o código de ética, não é atribuição do 

Auxiliar de Saúde Bucal: 

A) remover sutura  

B) proceder à desinfeccão e esterilização de materiais e 

instrumento utilizados  

C) agendar o paciente  

D) Preparar e organizar o instrumental e materiais (su-

gador, espelho, sonda, etc.) necessários para o traba-

lho  

E) instrumentalizar o cirurgião dentista ou THD durante 

a realização de procedimentos clínicos (trabalho a 

quatro mãos)  
 

37. NÃO é sintoma de intoxicação aguda por flúor  

A) Dor abdominal  

B) Vômito  

C) Diarréia  

D) Fluorose  

E) Nenhuma alternativa acima está correta 

38. Sobre o relacionamento entre o cirurgião-dentista e o 

Auxiliar de Saúde Bucal, considere os itens abaixo e assinale 

a alternativa correta.  

I. O fator hierarquia nunca deve ser desconsiderado na 

relação de trabalho;  

II. O ASB deve manter uma postura não cordial com o 

cirurgião-dentista;  

III. O ASB tem que saber modular a liberdade, o respei-

to e a adequação dos limites na relação profissional. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas;  

B) I e II, apenas;  

C) II e III, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

39. A profissão de Atendente de Consultório Dentário é resul-

tante de formação regulamentada em âmbito:  

A) Municipal 

B) Regional 

C) Estadual 

D) Ministerial 

E) Nacional 

 

40. “A busca do acesso universal à assistência odontológica, 

com a adoção de ações voltadas para todas as faixas etárias” 

constitui um propósito do programa:  

A) Reabilitação Oral.  

B) Sistema Único de Saúde. 

C) Plano Odontológico.  

D) Fluoretação Total.  

E) Brasil Sorridente.  

 

 

 




