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CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2011
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

CADERNO DE PROVAS

Nome por extenso: __________________________________________________________________________

1. Escreva na capa deste Caderno de Provas seu nome completo (com letra de forma).
2. Este Caderno de Provas contém 32 (trinta e duas) questões objetivas, numeradas de 01 a 32, sendo:

• 08 (oito) de Língua Portuguesa;

• 08 (oito) de Conhecimentos Gerais; e

• 16 (dezesseis) de Conhecimentos Específicos.

3. A duração da prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas,  
único documento válido para a sua avaliação.

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será  eliminado  o  candidato  que  utilizar  material  de  consulta,  qualquer  sistema  de  comunicação  ou  que 

desatender às orientações constantes neste Caderno de Provas, na Folha de Respostas ou aquelas emanadas 
pelos Fiscais.

7. Em cada questão objetiva, há cinco alternativas (A, B, C, D e E) e somente uma resposta correta.
8. O candidato somente poderá entregar o seu Caderno de Provas, sua Folha de Respostas e sair da sala após às 

14 horas.
9. Ao receber sua Folha de Respostas, proceda da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos. Constatado algum erro, comunique o Fiscal para que 
conste em ata a informação correta;

b) assine no local indicado;
c) preencha  corretamente,  com  caneta  esferográfica,  ponta  média,  tinta  azul-escuro  ou  preta,  o  campo 

correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
d) não amasse ou dobre, nem rasure a Folha de Respostas.

10. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente: o Caderno de Provas e a 
Folha de Respostas devidamente assinada.

11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar seu Caderno de Provas, a sua  
Folha de Respostas e retirar-se do local simultaneamente.

------------------------------------- DESTAQUE ESTE ESPAÇO PARA LEVAR SUAS ANOTAÇÕES -------------------------------------

Realização: Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR – FUNTEF-PR.

1 A B C D E 11 A B C D E 21 A B C D E 31 A B C D E

2 A B C D E 12 A B C D E 22 A B C D E 32 A B C D E

3 A B C D E 13 A B C D E 23 A B C D E

4 A B C D E 14 A B C D E 24 A B C D E

5 A B C D E 15 A B C D E 25 A B C D E

6 A B C D E 16 A B C D E 26 A B C D E

7 A B C D E 17 A B C D E 27 A B C D E

8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E

9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E

10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E
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LÍNGUA PORTUGUESA

CRÔNICA
Luis Fernando Veríssimo

Era uma vez... numa terra muito distante... uma princesa linda, independente e cheia 
de autoestima.

Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava em como o 
maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico... 

Então, a rã pulou para o seu colo e disse: linda princesa, eu já fui um príncipe muito 
bonito. Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo 
teu,  no entanto,  há  de me transformar  de novo num belo príncipe e  poderemos casar  e  
constituir lar feliz no teu lindo castelo. A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias  
preparar o meu jantar, lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para  
sempre... 

Naquela  noite,  enquanto  saboreava  pernas  de  rã  sautée,  acompanhadas  de  um 
cremoso molho acebolado e  de um finíssimo vinho branco,  a  princesa  sorria,  pensando 
consigo mesma: 

— Eu, hein?... nem morta! 

(Disponível em: < http://pensador.uol.com.br/cronicas_de_luis_fernando_verissimo/>. Acesso em: 29 jul. 2011)

Questão 01
De acordo com o texto:

A) a princesa relutou em aceitar a proposta da rã.
B) a princesa prontamente aceitou a proposta da rã.
C) a princesa não titubeou em aceitar a proposta da rã.
D) a princesa desprezou a proposta da rã.
E) a princesa desdenhou, mas aceitou a proposta da rã.

Questão 02
Na frase “Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe”, a expressão “no entanto”, sem 
modificar o sentido, pode ser substituída por:

A) contudo, todavia.
B) embora, tanto ... que.
C) pois, que.
D) posto que, visto que.
E) assim que, entretanto.

Questão 03
A oração  “...enquanto contemplava a natureza...” denota circunstância de:

A) modo.
B) contraposição.
C) simultaneidade.
D) companhia.
E) adversidade.

Questão 04
Em “ ... linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito”. A vírgula foi usada para separar:

A) o aposto.
B) o sujeito.
C) o vocativo.
D) o adjunto adnominal.
E) o adjunto adverbial.

http://pensador.uol.com.br/cronicas_de_luis_fernando_verissimo/
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Questão 05
Assinale a alternativa cujas palavras são acentuadas pela mesma razão da palavra príncipe.

A) chácara – empresário – ecológico – lápis.
B) área – edificável – impróprio – indivíduo.
C) também – supérfluo – benefício – cartográfica.
D) fenômeno – vários – possível – laboratório.
E) desarmônico – técnico – trânsito – análise.

Questão 06
Assinale a alternativa cujas palavras são grafadas com  a letra s.

A) pesqui ___a;  enverni___ar ;  ca___ar.
B) autori___ar; enge___ar; agoni___ar.
C) arbori___ar; atemori___ar; enrai___ar.
D) análi___ar; pesqui ___ar;  ba___ear.
E) despeda___ar; profeti___ar; ajui___ar.

Questão 07
O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do singular para preencher corretamente a lacuna 
da frase.

A) Quase ninguém, entre os que se ...... (valer) do controle remoto, resiste à tentação de passar velozmente por 
todos os canais de TV.

B) Se aos governantes não  ...... (caber) tomar providências para regulamentar a programação de TV, a quem, 

então, caberá?

C) Se a ninguém ...... (preocupar) os efeitos de se ficar colado a uma tela de TV, a todos intranquiliza a onda 

crescente de violências.

D) Embora a cada um de nós ...... (afetar) as imagens nostálgicas de um passado íntegro, passamos, na fase 

adulta, a nos sentir divididos.

E) Os que não gostam de TV jamais ...... (haver) de se lamentar por terem aberto janelas sobre seus próprios 

devaneios.

Questão 08
Na frase “No Brasil, a cirurgia robótica está disponível em três hospitais, todos de São Paulo (...). Recentemente, uma 
cirurgia para retirada de tumores de cabeça e pescoço foi feita com o auxílio das máquinas(...).”

Assinale a alternativa correta. Na frase acima, as palavras destacadas comunicam, respectivamente, circunstâncias de:
A) modo – tempo.
B) lugar – tempo.
C) modo – lugar.
D) instrumento – lugar.
E) lugar – modo.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 09
De acordo com a Lei Municipal de Marmeleiro, n.º  1.107/2004,  que dispõe sobre o Plano de Carreira,  Cargos e 
Salários  dos  Servidores  de  Marmeleiro,  assinale  a  alternativa  que  corresponde  à  definição  de  “o  número  de 
funcionários que devem ter exercício em cada unidade administrativa”:

A) Lotação.
B) Provimento. 
C) Vencimento. 
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D) Nível.
E) Classe.

Questão 10
Segundo a Lei Municipal de Marmeleiro, n.º 1.107/2004, o servidor nomeado para ocupar o cargo público municipal 
fica sujeito a estágio probatório, pelo período de três anos, durante o qual será submetido a periódicas avaliações de  
desempenho.  A partir  da  nomeação,  em  quantas  ocasiões  estas  avaliações  serão  realizadas,  durante  o  estágio  
probatório?

A) Uma.
B) Duas.
C) Três.
D) Seis.
E) Oito.

Questão 11
Conforme o disposto na Lei Municipal de Marmeleiro, n.º 1.107/2004, no que tange às promoções dos servidores  
municipais, assinale a alternativa incorreta.

A) São duas as modalidades de promoção.
B) Para a promoção diagonal é necessário obter pontuação mínima de 7 (sete) na avaliação de desempenho.
C) O  servidor  que  durante  o  interstício  de  dois  anos  sofrer  penalidade  de  suspensão,  perderá  o  direito  à  

progressão.
D) Durante o período do estágio probatório o servidor terá direito à promoção.
E) A existência de vaga é um dos requisitos para a promoção vertical.

Questão 12
Com base na Lei Municipal de Marmeleiro, n.º 552/1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Marmeleiro, assinale a alternativa incorreta.

A) Servidores são funcionários legalmente investidos em cargos públicos.
B) Os cargos públicos podem ser de provimento ou em comissão.
C) Os cargos públicos são criados por lei.
D) As carreiras foram organizadas em classes de cargos.
E) É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, sem exceções.

Questão 13
Considerando o que diz a Lei Municipal de Marmeleiro, n.º 552/1992, com qual ato ocorrerá a investidura em cargo 
público?

A) Exercício.
B) Posse. 
C) Nomeação.
D) Acesso.
E) Promoção.

Questão 14
Segundo o que dispõe a Lei Municipal  de Marmeleiro, n.º 552/1992, qual a idade mínima para ingresso no serviço 
público?

A) Vinte e um anos.
B) Dezoito anos.
C) Dezessete anos. 
D) Dezesseis anos.
E) Quatorze anos. 
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Questão 15
Conforme o previsto na Lei Municipal de Marmeleiro, n.º 552/1992, qual a penalidade deve ser aplicada ao servidor 
que, comprovadamente, cometer insubordinação grave em serviço?

A) Demissão.
B) Extinção de aposentadoria.
C) Suspensão.
D) Advertência.
E) Advertência verbal.

Questão 16
Assinale a alternativa que se configura como uma das proibições ao funcionário de Marmeleiro, de acordo com o 
previsto na Lei Municipal de Marmeleiro, n.º 552/1992.

A) Ser leal às instituições que servir.
B) Atender com presteza ao público em geral.
C) Ser assíduo e pontual ao serviço.
D) Proceder de forma desidiosa.
E) Tratar com urbanidade as pessoas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 17
Quanto às doenças periodontais, cárie dentária e câncer bucal, assinale a alternativa correta.

A) O índice ceo d é utilizado para verificar o número de dentes cariados e extraídos na dentição permanente 
completa. 

B) A presença de bolsas periodontais, perda clínica de inserção e migração do epitélio juncional caracterizam a 
gengivite.  

C) O autoexame bucal deve ser realizado somente pelo cirurgião dentista, pois o paciente não é capaz de detectar  
alterações suspeitas para o câncer de boca. 

D) Os principais fatores etiológicos para a doença periodontal são: bactérias resistentes, defesa do organismo 
diminuída e má higiene oral. 

E) A cárie primária ocorre sob superfícies dentárias previamente restauradas, sendo caracterizada por: infiltração 
marginal, enroscar o fio dental, retenção de placa, mau cheiro e sensibilidade ao ingerir frios ou doces. 

Questão 18
Sobre a legislação em saúde vigente no Brasil, assinale a alternativa incorreta.

A) A Lei  n.º  8.080/1990 regula  todas  as  ações  e  serviços  de saúde executados  exclusivamente  pelo  serviço  
público no território nacional.

B) São princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS) a universalidade, a integralidade e a equidade. 
C) A Constituição Federal de 1988 determina que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. 
D) O controle social no SUS está regulamentado pela Lei n.º 8.142/1990. 

E) O Conselho de Saúde deve ser composto por: representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários. 

Questão 19
Marque a alternativa que não corresponde às normas apresentadas no Código de Ética Odontológica.

A) Os profissionais de saúde bucal devem manter seus conhecimentos técnicos científicos sempre atualizados.
B) Deve-se manter sigilo profissional e resguardar a privacidade do paciente. 
C) O auxiliar de saúde bucal pode exercer a profissão de forma autônoma. 
D) Os prontuários dos pacientes devem estar atualizados e devem ser arquivados corretamente. 
E) Os profissionais da área odontológica devem estar inscritos no Conselho Regional e Federal de Odontologia.
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Questão 20
Quanto à organização do atendimento odontológico na Atenção Básica à Saúde assinale a alternativa incorreta.

A) As  Unidades de  Saúde  devem atuar  com ações  de  promoção  à  saúde,  prevenção  de  doenças  e  agravos,  
tratamento e recuperação dos usuários do sistema.

B) Equipamentos sociais como: escolas, asilos, centros de educação infantil e outros espaços presentes na área de 
abrangência da Unidade de Saúde são inapropriados para o desenvolvimento de atividades coletivas em saúde 
bucal. 

C) O planejamento das ações de saúde bucal deve ser baseado em levantamentos epidemiológicos, indicadores de  
saúde e diagnóstico da realidade local.

D) O atendimento  à  emergência  visa  eliminar  ou  controlar  a  dor.   Hemorragia  e  traumatismo dentário  são  
exemplos de emergências odontológicas.  

E) O atendimento  programado destina-se  a  grupos priorizados (gestantes,  idosos,  pacientes  especiais)  ou de 
usuários que apresentam risco social de desenvolver doenças. 

Questão 21
Assinale a alternativa que preenche adequadamente as lacunas da frase abaixo.

“A _____ é uma doença _____ e _____, resultado de uma perda mineral _____, cuja causa são os ácidos orgânicos  
provenientes da fermentação microbiana dos carboidratos da _____” (Antunes, 2003).

A) Cárie, não contagiosa, unicausal, localizada, flora bucal.
B) Cárie, infecto contagiosa, multifatorial, localizada, dieta.
C) Erosão dentária, não transmissível, unicausal, generalizada, xerostomia.  
D) Cárie, não transmissível, multifatorial, generalizada, má formação dentária.
E) Periodontite, infecto contagiosa, multifatorial, óssea, má higiene oral.

Questão 22
Sobre a classificação das cavidades dentárias preconizada por Black, assinale a alternativa incorreta.

A) Classe I: cavidades preparadas em regiões de má coalescência de esmalte.
B) Classe II: cavidades preparadas nas faces proximais dos dentes posteriores.
C) Classe III: cavidades preparadas nas faces proximais dos dentes anteriores, sem remoção do ângulo incisal.
D) Classe IV: cavidades preparadas nas faces proximais dos dentes anteriores, com remoção do ângulo incisal.
E) Classe V: cavidades preparadas em bordas incisais ou em pontas de cúspide. 

Questão 23
Quanto às modalidades de trabalho em odontologia, assinale a alternativa incorreta.

A) No trabalho com delegação de tarefas, o auxiliar pode realizar algumas tarefas supervisionadas tais como:  
evidenciação de placa, profilaxia com escova de Robson e aplicação tópica de flúor. 

B) Na modalidade de trabalho com duas mãos o cirurgião dentista trabalha sozinho, ou seja, sem auxiliar. 
C) Na modalidade de trabalho a quatro mãos o cirurgião dentista trabalha com um auxiliar. Esta modalidade pode 

ser com ou sem troca de instrumental. 
D) Na modalidade de trabalho a seis mãos o cirurgião dentista trabalha com dois auxiliares: um auxilia na cadeira 

e o outro é circulante. 
E) No trabalho com troca de instrumental o auxiliar entrega todo o material ao cirurgião dentista, evitando que 

ele afaste muito as mãos da área de trabalho.

Questão 24
Alguns materiais  odontológicos necessitam cuidados especiais na sua indicação ou manipulação. Sobre esse tema 
assinale a alternativa incorreta.
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A) O cimento de óxido de zinco eugenol nunca deve ser utilizado em cavidades a serem restauradas com resina 
composta. 

B) Para  correta  utilização  do  cimento  de  óxido  de  zinco  eugenol  deve-se  chacoalhar  o  frasco  de  pó  para  
homogeneizar  as  partículas  e  verificar  se  o  líquido  apresenta-se  em  condições  ideais  de  uso,  ou  seja,  
amarelado e viscoso.  

C) O cimento de fosfato de zinco deve ser manipulado com espátula de manipulação flexível e placa de vidro  
grossa. A placa deve estar preferencialmente resfriada, porém nunca úmida. 

D) O tubo de resina composta e o frasco de adesivo dentinário devem ser mantidos bem fechados quando não 
estiverem sendo utilizados, evitando contato com luminosidade. 

E) Deve-se evitar manipular o cimento de ionômero de vidro convencional com espátula de metal e placa de 
vidro. O ideal é utilizar espátula de manipulação de plástico e bloco de manipulação de papel impermeável.

Questão 25
Assinale a alternativa que contenha um produto odontológico que não é capaz de danificar roupas e/ou superfícies.

A) Hipoclorito.
B) Revelador de filmes radiográficos.
C) Eugenol.
D) Álcool 70%.  
E) Cariostático.

Questão 26
Quanto aos cuidados com a higiene que um auxiliar em saúde bucal (ASB) deve ter, assinale a alternativa incorreta.

A) Sob as unhas ficam armazenados muitos microorganismos, portanto deve-se mantê-las curtas e limpas.
B) Os aventais, jalecos ou uniformes utilizados no consultório odontológico podem ser lavados junto com as  

roupas de uso comum da família, sem qualquer tratamento prévio.  
C) Aventais ou jalecos com manga longa e gola alta protegem os braços e o pescoço dos respingos de aerossóis 

produzidos nos consultórios odontológicos.
D) Os cabelos devem estar preferencialmente presos e sempre arrumados totalmente dentro da touca, evitando  

contaminação direta ou queda de cabelo sobre o campo operatório. 

E) A troca de roupas por um uniforme ao chegar  e antes de sair  do consultório odontológico evita 
contaminação cruzada.  

Questão 27
Quanto ao armazenamento dos frascos de produtos odontológicos, assinale a alternativa incorreta.

A) Os frascos líquidos devem ser mantidos bem fechados para evitar evaporação. 
B) Os frascos líquidos devem ser mantidos bem fechados para evitar absorção de água do meio ambiente.
C) Deve-se abrir os frascos líquidos preferencialmente no momento da utilização e fechar imediatamente depois 

da utilização.   
D) A troca de tampas entre diferentes produtos odontológicos não afeta o desempenho dos mesmos. 
E) Deve-se  manter  os  bicos  de frascos e  bisnagas  limpos,  pois  os  resíduos ali  aderidos impedem-o perfeito 

vedamento das tampas, podendo alterar o material. 

Questão 28
A sequência correta para o processamento de radiografias intrabucais é:

A) revelador, fixador, lavagem em água corrente e secagem. 
B) fixador, água, revelador, lavagem em água corrente e secagem. 
C) revelador, água, fixador, lavagem em água corrente e secagem.
D) revelador, fixador e secagem.
E) fixador, revelador, lavagem em água corrente e secagem. 
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Questão 29
Quanto aos resíduos produzidos em consultório odontológico, assinale a alternativa correta.

A) Folhas de papel e copos plásticos devem ser descartados em lixeira de material reciclável.  
B) Sugadores comuns devem ser descartados em caixas de perfurocortantes padrão, as quais são de papelão e 

amarelas.
C) Luvas, máscaras e gazes devem ser descartadas em lixo comum. 
D) Agulhas, seringas e ampolas devem ser descartadas na lixeira de resíduos infectantes. 
E) Os resíduos comuns como papel toalha devem ser descartados em lixeira de resíduos infectantes.

Questão 30
Quanto às dentições humanas, assinale a alternativa correta.

A) Os molares decíduos são substituídos pelos molares permanentes, exceto o terceiro molar que não substitui  
dente decíduo algum.

B) A dentição permanente completa contém 28 dentes.
C) A dentição decídua completa contém 4 incisivos centrais, 4 incisivos laterais, 4 caninos e 12 molares.
D) A dentição mista completa possui 28 dentes.
E) A dentição decídua completa não apresenta os dentes: pré-molares e terceiros molares. 

Questão 31
Qual das alternativas abaixo não contém o nome correto das faces dentárias?

A) Vestibular.
B) Palatina ou lingual.
C) Média e distal (proximais).
D) Oclusal ou incisal.
E) Cervical.

Questão 32
Qual das alternativas abaixo é incorreta sobre as cargas de trabalho em odontologia?

A) O mercúrio é um agente  de contaminação químico que pode ser  absorvido pela  pele ou por inalação de  
vapores. É indispensável o uso de máscara e luvas para manuseá-lo.  

B) Entre as cargas de trabalho em odontologia estão os agentes físicos. São exemplos de agentes físicos:  os  
ruídos, o excesso ou a falta de iluminação e a radiação. 

C) O xilol é um solvente orgânico utilizado em procedimentos endodônticos. Deve-se evitar que esse produto 
entre em contato direto com a pele, olhos ou que seja inalado, por isso é necessário o uso de EPIs ao manuseá-
lo e manter o ambiente do consultório arejado.   

D) Metas impossíveis de alcançar, jornada de trabalho excessiva, assédio moral e/ou sexual são exemplos de 
agentes psicológicos que afetam o bom desempenho das atividades profissionais de uma equipe de saúde 
bucal. 

E) LER  e  DORT  são  lesões  crônicas  desenvolvidas  por  inadequação  na  ergonomia  causadas  por  agentes 
biológicos. Trabalho a quatro ou seis mãos, delegação de tarefas, alongamento e pequenas pausas entre os  
atendimentos auxiliam na prevenção dessas lesões. 




